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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

PATENTY
Udzielone prawa
(od nr 241 401 do nr 241 429)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241402
(41) 2021 06 14
(51) A01N 1/02 (2006.01)
A01K 67/02 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
(21) 432175
(22) 2019 12 11

(72) BRYŁA MAGDALENA, Kraków (PL); TRZCIŃSKA MONIKA,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób przygotowania dawki inseminacyjnej kriokonserwowanego nasienia knura
(B1) (11) 241414
(41) 2021 03 22
(51) A21D 13/04 (2017.01)
A21D 13/066 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
(21) 431127
(22) 2019 09 11
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(72) GUTOWSKA IWONA, Żary (PL); LICHWIARZ ROMAN,
Mirostowice Górne (PL); KOŁODZIEJ KAROLINA, Sulechów (PL);
KLIKS JAROSŁAW, Kargowa (PL)
(73) GUTOWSKA IWONA, Żary (PL); LICHWIARZ ROMAN,
Mirostowice Górne (PL)
(54) Bezglutenowy wyrób cukierniczy
(B1) (11) 241417
(41) 2021 08 30
(51) A23K 20/00 (2016.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/9066 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)
(21) 433014
(22) 2020 02 24
(72) SZTERK ARKADIUSZ, Warszawa (PL);
MAŁEK KRYSTIAN, Rzeszów (PL); OFIARA KAROL,
Kozienice (PL); POPŁAWSKI PIOTR, Warszawa (PL); URBAŃSKI JAKUB,
Warszawa (PL); JASKUŁA MARCIN, Szamotuły (PL); YAGI KOHEI,
Warszawa (PL); ŻUKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) NOMI BIOTECH CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki (PL)
(54) Formulacja kurkuminy w postaci suchej, sposób jej otrzymywania, koncentrat napoju, barwnik, napój oraz suplement diety
ją zawierający
(B1) (11) 241424
(41) 2021 08 30
(51) A23K 20/00 (2016.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/9066 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) 433015
(22) 2020 02 24
(72) SZTERK ARKADIUSZ, Warszawa (PL); MAŁEK KRYSTIAN,
Rzeszów (PL); OFIARA KAROL, Kozienice (PL); POPŁAWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); URBAŃSKI JAKUB, Warszawa (PL); JASKUŁA MARCIN,
Szamotuły (PL); YAGI KOHEI, Warszawa (PL); ŻUKOWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) NOMI BIOTECH CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki (PL)
(54) Formulacja kurkuminy w postaci suchej zawierająca kurkuminoidy ekstraktu z kurkumy, sposób jej otrzymywania, napój, koncentrat
napoju oraz suplement diety
(B1) (11) 241427
(41) 2021 02 22
(51) A23K 20/189 (2016.01)
A23K 20/105 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/60 (2016.01)
(21) 430906
(22) 2019 08 20
(72) PIESZKA MAREK PAWEŁ, Brzezie (PL);
BEDERSKA-ŁOJEWSKA DOROTA,
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Kraków (PL); PIERZYNOWSKI STEFAN GRZEGORZ, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA BOŻENA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Preparat stymulujący
(B1) (11) 241409
(41) 2018 07 02
(51) A61G 5/14 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
(21) 419911
(22) 2016 12 20
(72) KORZEKWA ANITA, Częstochowa (PL)
(73) ANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Podnóżek, zwłaszcza wózka dziecięcego
(B1) (11) 241426
(41) 2022 05 23
(51) A61G 7/10 (2006.01)
(21) 435996
(22) 2020 11 17
(72) BURCHARD WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); PRAGER PAWEŁ,
Poznań (PL)
(73) WŁODZIMIERZ BURCHARD PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GOBEST, Poznań (PL)
(54) Podnośnik dla osób niepełnosprawnych ruchowo
(B1) (11) 241422
(41) 2022 05 09
(51) B21J 5/02 (2006.01)
B21J 5/12 (2006.01)
B21K 21/08 (2006.01)
B21C 37/16 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
B21J 13/00 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
(21) 435894
(22) 2020 11 05
(72) WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
GONTARZ ANDRZEJ, Krasnystaw (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzia i sposób wyciskania stopnia wału pełnego
(B1) (11) 241423
(41) 2022 05 09
(51) B21J 5/02 (2006.01)
B21J 5/12 (2006.01)
B21K 21/08 (2006.01)
B21C 37/16 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
B21J 13/00 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
(21) 435895
(22) 2020 11 05
(72) WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL);
GONTARZ ANDRZEJ, Krasnystaw (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzia i sposób wyciskania stopni wału pełnego
(B1) (11) 241403
(41) 2021 09 27
(51) B24B 39/00 (2006.01)
(21) 435727
(22) 2020 10 19
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL);
CHUDY ROMAN, Opole (PL); BOGDAN-CHUDY MARTA, Opole (PL);
NIESŁONY PIOTR, Lędziny (PL); KRÓLCZYK GRZEGORZ, Borek (PL);
KRÓLCZYK JOLANTA, Borek (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Narzędzie do nagniatania tocznego metali, zwłaszcza metali
plastycznych
(B1) (11) 241428
(41) 2019 11 18
(51) B32B 39/00 (2006.01)
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B28B 15/00 (2006.01)
B28B 11/00 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
(21) 425479
(22) 2018 05 09
(72) STAREK MIROSŁAW, Radom (PL)
(73) NTBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Linia technologiczna do wytwarzania wielowarstwowej przegrody budowlanej
(B1) (11) 241429
(41) 2022 01 17
(51) B60S 3/04 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
(21) 434679
(22) 2020 07 14
(72) JANCZAK PATRYCJA, Niedrzwica Duża (PL)
(73) JANCZAK PATRYCJA KERABIKE-MYJNIE ROWEROWE,
Niedrzwica Duża (PL)
(54) Myjnia do czyszczenia pojazdów dwukołowych, zwłaszcza
rowerów
(B1) (11) 241421
(41) 2021 01 25
(51) B60T 8/20 (2006.01)
B60T 11/224 (2006.01)
B60T 13/128 (2006.01)
B60T 17/00 (2006.01)
B61H 11/00 (2006.01)
B60T 13/577 (2006.01)
(21) 430601
(22) 2019 07 15
(72) KALUBA MARIAN, Poznań (PL); GOLIWĄS DAMIAN,
Czerniejewo (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-POZNAŃSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Poznań (PL)
(54) Przekładnik ciśnienia z belką, zwłaszcza do układów hamulcowych pojazdów szynowych
(B1) (11) 241408
(41) 2018 07 30
(51) B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
(21) 420246
(22) 2017 01 18
(72) CZUPRYNA SŁAWOMIR, Częstochowa (PL);
CZUPRYNA JAROSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) CZUPRYNA SŁAWOMIR CENTER-TUNING, Częstochowa (PL)
(54) Gondola wózka, zwłaszcza dziecięcego
(B1) (11) 241425
(41) 2020 08 10
(51) C01B 3/02 (2006.01)
C25B 9/00 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
(21) 428845
(22) 2019 02 08
(72) DROŹDZIK RADOSŁAW, Kęty (PL)
(73) DROŹDZIK RADOSŁAW FELICITAS A-C, Kęty (PL)
(54) Kontenerowa stacja wytwarzania i dystrybucji wodoru
(B1) (11) 241416
(41) 2019 10 21
(51) C01G 1/12 (2006.01)
C01G 3/12 (2006.01)
C01G 9/08 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
(21) 428877
(22) 2019 02 11
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK, Radziszów (PL); DRYGAŚ MARIUSZ,
Kraków (PL); KAPUSTA KATARZYNA, Kraków (PL)

Nr 39/2022

(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszkowego kesterytu typu Cu₂SnZnS₄,
przeznaczonego do produkcji warstw czynnych w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych
(B1) (11) 241410
(41) 2019 10 21
(51) C01G 1/12 (2006.01)t
C01G 3/12 (2006.01)
C01G 9/08 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
(21) 428878
(22) 2019 02 11
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK, Radziszów (PL); DRYGAŚ MARIUSZ,
Kraków (PL); KAPUSTA KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszkowego kesterytu typu Cu₂SnZnS₄
(B1) (11) 241401
(41) 2020 09 21
(51) C07D 317/70 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
H01L 51/00 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
(21) 429239
(22) 2019 03 12
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); KOWALSKA EMILIA,
Skierniewice (PL); SKALIK JOANNA, Kłomnice (PL);
KOPROWSKI MAREK, Łódź (PL); OWSIANIK KRZYSZTOF,
Pabianice (PL); RÓŻYCKA-SOKOŁOWSKA EWA, Częstochowa (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL);
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Tio-sfunkcjonalizowane aceny i ich zastosowanie
(B1) (11) 241418
(41) 2021 02 08
(51) C07D 471/22 (2006.01)
C07D 487/22 (2006.01)
C07D 491/22 (2006.01)
C07D 495/22 (2006.01)
(21) 430718
(22) 2019 07 27
(72) GRYKO DANIEL, Warszawa (PL); SKONIECZNY KAMIL,
Łaskarzew (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sprzężone N-arylowane diketopirolopirole i sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 241412
(41) 2020 04 20
(51) E01B 25/26 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 427372
(22) 2018 10 11
(72) FRĄCZEK JERZY, Gliwice (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF,
Czerwionka-Leszczyny (PL); ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL);
BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Rozjazd kolejki podwieszonej
(B1) (11) 241420
(41) 2021 04 19
(51) F16B 2/18 (2006.01)
F16B 12/10 (2006.01)
(21) 431479
(22) 2019 10 15
(72) SYDOR MACIEJ, Poznań (PL); KARWOWSKI MICHAŁ,
Rzeszów (PL)
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(73) FRYZEŁ ALEKSANDER FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA DREWKOL, Kolbuszowa (PL)
(54) Łącznik meblowy do łączenia ze sobą dwóch szafek z kompensacją nieosiowości ich otworów montażowych
(B1) (11) 241413
(41) 2021 10 18
(51) F16F 15/18 (2006.01)
F16F 15/131 (2006.01)
(21) 433559
(22) 2020 04 16
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK,
Warszawa (PL); SZMIDT TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Dwukierunkowy aktywny tłumik drgań skrętnych
(B1) (11) 241406
(41) 2022 05 16
(51) F16L 1/09 (2006.01)
B25B 27/02 (2006.01)
(21) 435923
(22) 2020 11 09
(72) SZAFARZ KINGA, Moderówka (PL); TUMIDAJEWICZ MAREK,
Libusza (PL)
(73) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Przyrząd do demontażu rur
(B1) (11) 241415
(41) 2021 09 06
(51) F24F 3/16 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
(21) 433122
(22) 2020 03 02
(72) WÓJCICKI ROBERT, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Antysmogowe urządzenie filtracyjne oraz antysmogowy zespół
filtracyjny
(B1) (11) 241411
(41) 2022 04 11
(51) G01N 15/00 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 15/14 (2006.01)
(21) 435647
(22) 2020 10 09
(72) KARCZ STANISŁAW, Kornatka (PL); SKRABALAK GRZEGORZ,
Książniczki (PL); MACHYNIA ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do ciągłego pomiaru jakości powietrza oraz stopnia
zapylenia
(B1) (11) 241404
(41) 2021 07 26
(51) G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
(21) 432625
(22) 2020 01 20
(72) GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); SZYMAŃSKA BEATA,
Krasne Małe (PL); WYRWAS BOGDAN, Poznań (PL);
ŁUKASZEWSKI ZENON, Kamionki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL);
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego
białka z komórek nabłonkowych najądrza 4 (HE 4)
(B1) (11) 241405
(41) 2021 09 06
(51) G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
(21) 433106
(22) 2020 03 02
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(72) GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); SZYMAŃSKA BEATA,
Krasne Małe (PL); WYRWAS BOGDAN, Poznań (PL);
ŁUKASZEWSKI ZENON, Kamionki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL);
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do oznaczania interleukiny 6 (IL-6) techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging
(B1) (11) 241419
(41) 2020 09 07
(51) G01P 5/16 (2006.01)
G01F 1/46 (2006.01)
G01P 5/165 (2006.01)
(21) 429099
(22) 2019 02 28
(72) PESZYŃSKI KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); PERCZYŃSKI DANIEL,
Bydgoszcz (PL); SMYK EMIL, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,
Bydgoszcz (PL)
(54) Przepływomierz dwupunktowy do pomiaru objętościowego
natężenia przepływu gazów w kanałach
(B1) (11) 241407
(41) 2021 04 19
(51) G02B 17/08 (2006.01)
G02B 27/02 (2006.01)
A42B 3/22 (2006.01)
(21) 431486
(22) 2019 10 16
(72) PALMER GRZEGORZ, Opole (PL); TRELAK WOJCIECH,
Kiełczów (PL); CYPRYCH KONRAD, Legnica (PL)
(73) SEEMORE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Wizjer do kasku albo hełmu

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01K 67/02 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
A21D 13/04 (2017.01)
A21D 13/066 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A23K 20/00 (2016.01)
A23K 20/00 (2016.01)
A23K 20/189 (2016.01)
A23K 20/105 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/60 (2016.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A42B 3/22 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A61K 36/9066 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 36/9066 (2006.01)

241402*
241402
241414
241414*
241414*
241417
241424
241427
241427*
241427*
241427*
241417*
241417*
241424*
241424*
241407*
241409
241426
241417*
241417*
241417*
241417*
241417*
241417*
241424*

A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/54 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
B21C 37/16 (2006.01)
B21C 37/16 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21J 5/12 (2006.01)
B21J 13/00 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21J 5/12 (2006.01)
B21J 13/00 (2006.01)

241424*
241424*
241424*
241424*
241424*
241417*
241417*
241417*
241424*
241424*
241424*
241429*
241422*
241423*
241422*
241422*
241423*
241423*
241422
241422*
241422*
241422*
241423
241423*
241423*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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B21J 13/02 (2006.01)
B21K 21/08 (2006.01)
B21K 21/08 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B25B 27/02 (2006.01)
B28B 15/00 (2006.01)
B28B 11/00 (2006.01)
B32B 39/00 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
B60T 8/20 (2006.01)
B60T 11/224 (2006.01)
B60T 13/128 (2006.01)
B60T 17/00 (2006.01)
B60T 13/577 (2006.01)
B61H 11/00 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
C01G 1/12 (2006.01)
C01G 3/12 (2006.01)
C01G 9/08 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
C01G 1/12 (2006.01)
C01G 3/12 (2006.01)
C01G 9/08 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
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C07D 495/04 (2006.01)
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C08K 5/01 (2006.01)
C09B 61/00 (2006.01)

241423*
241422*
241423*
241416*
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241406*
241428*
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241429
241421
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241421*
241421*
241421*
241421*
241409*
241408
241408*
241425
241416
241416*
241416*
241416*
241410
241410*
241410*
241410*
241401
241401*
241418
241418*
241418*
241418*
241416*
241410*
241417*

C25B 9/00 (2006.01)
C25B 1/02 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F16B 2/18 (2006.01)
F16B 12/10 (2006.01)
F16F 15/18 (2006.01)
F16F 15/131 (2006.01)
F16L 1/09 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
G01F 1/46 (2006.01)
G01N 25/00 (2006.01)
G01N 15/00 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 15/14 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01P 5/16 (2006.01)
G01P 5/165 (2006.01)
G02B 17/08 (2006.01)
G02B 27/02 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 51/00 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)

241425*
241425*
241412
241428*
241412*
241420
241420*
241413
241413*
241406
241415
241415*
241415*
241415*
241415*
241415*
241419*
241402*
241411
241411*
241411*
241404
241404*
241404*
241405
241405*
241405*
241419
241419*
241407
241407*
241416*
241416*
241410*
241410*
241401*
241401*
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241401
241402
241403
241404
241405
241406
241407
241408
241409
241410
241411
241412
241413
241414
241415

C07D 317/70 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
F16L 1/09 (2006.01)
G02B 17/08 (2006.01)
B62B 7/14 (2006.01)
A61G 5/14 (2006.01)
C01G 1/12 (2006.01)
G01N 15/00 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
F16F 15/18 (2006.01)
A21D 13/04 (2017.01)
F24F 3/16 (2006.01)

241416
241417
241418
241419
241420
241421
241422
241423
241424
241425
241426
241427
241428
241429

C01G 1/12 (2006.01)
A23K 20/00 (2016.01)
C07D 471/22 (2006.01)
G01P 5/16 (2006.01)
F16B 2/18 (2006.01)
B60T 8/20 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
A23K 20/00 (2016.01)
C01B 3/02 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A23K 20/189 (2016.01)
B32B 39/00 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)

Nr 39/2022

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
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) 412044
(A1) (21) 419073
(A1) (21) 420114
(A1) (21) 422292
(A1) (21) 422374
(A1) (21) 422779
(A1) (21) 422853
(A1) (21) 423337
(A1) (21) 423623
(A1) (21) 424731
(A1) (21) 425481
(A1) (21) 425759
(A1) (21) 426859
(A1) (21) 427193
(A1) (21) 427250

22/2016
09/2018
15/2018
03/2019
03/2019
06/2019
07/2019
10/2019
12/2019
19/2019
24/2019
25/2019
06/2020
08/2020
08/2020

(A1) (21) 427275
(A1) (21) 427411
(A1) (21) 427691
(A1) (21) 427910
(A1) (21) 428868
(A1) (21) 429103
(A1) (21) 429632
(A1) (21) 430094
(A1) (21) 430244
(A1) (21) 430347
(A1) (21) 430377
(A1) (21) 430448
(A1) (21) 431174
(A1) (21) 431219

08/2020
09/2020
11/2020
12/2020
18/2020
19/2020
22/2020
26/2020
03/2020
27/2020
27/2020
09/2020
06/2021
06/2021

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.
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

06 07 2022
18 05 2022
11 05 2022
06 07 2022
15 06 2022
01 06 2022
10 05 2017
06 07 2022
10 08 2022
25 05 2022
08 06 2022
17 08 2022
04 05 2022
01 06 2022
27 07 2022
01 06 2022
08 03 2017
29 06 2022
01 06 2022
11 05 2022
13 07 2022
11 05 2022
01 06 2022
18 05 2022
01 06 2022

2022/27
2022/20
2022/19
2022/27
2022/24
2022/22
2017/19
2022/27
2022/32
2022/21
2022/23
2022/33
2022/18
2022/22
2022/30
2022/22
2017/10
2022/26
2022/22
2022/19
2022/28
2022/19
2022/22
2022/20
2022/22

EP 2388551 B1
EP 2413913 B1
EP 2459596 B1
EP 2718630 B1
EP 2730310 B1
EP 2794304 B1
EP 2825062 B1
EP 2898490 B1
EP 2902553 B1
EP 2926847 B1
EP 2930277 B1
EP 2947176 B1
EP 2954891 B1
EP 2965172 B1
EP 2968053 B1
EP 2977535 B1
EP 2988756 B1
EP 2999711 B1
EP 3002423 B1
EP 3003610 B1
EP 3062925 B1
EP 3062957 B1
EP 3087094 B1
EP 3117052 B1
EP 3160471 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(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)

09 03 2022
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08 06 2022
13 07 2022
27 04 2022
16 03 2022
08 06 2022
25 05 2022
01 06 2022
23 03 2022
18 05 2022
18 05 2022
05 01 2022
08 06 2022
18 05 2022
13 04 2022
11 05 2022
01 06 2022
25 05 2022
29 06 2022
06 07 2022
17 08 2022
29 06 2022
06 04 2022
18 05 2022
15 06 2022
31 08 2022
01 06 2022
13 07 2022
11 05 2022
08 06 2022
01 06 2022
01 06 2022
18 05 2022
06 07 2022
17 08 2022
15 06 2022
08 06 2022
25 05 2022
18 05 2022
04 05 2022
25 05 2022
22 06 2022
06 07 2022
20 04 2022
27 07 2022
15 06 2022
11 05 2022
20 07 2022
11 05 2022
29 06 2022
17 11 2021
25 05 2022
13 07 2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2022/10
2022/10
2022/25
2022/18
2022/21
2022/14
2022/18
2022/34
2022/26
2022/24
2022/23
2022/04
2022/27
2022/23
2022/28
2022/17
2022/11
2022/23
2022/21
2022/22
2022/12
2022/20
2022/20
2022/01
2022/23
2022/20
2022/15
2022/19
2022/22
2022/21
2022/26
2022/27
2022/33
2022/26
2022/14
2022/20
2022/24
2022/35
2022/22
2022/28
2022/19
2022/23
2022/22
2022/22
2022/20
2022/27
2022/33
2022/24
2022/23
2022/21
2022/20
2022/18
2022/21
2022/25
2022/27
2022/16
2022/30
2022/24
2022/19
2022/29
2022/19
2022/26
2021/46
2022/21
2022/28

EP 3167236 B1
EP 3167236 B1
EP 3173706 B1
EP 3174394 B1
EP 3179586 B1
EP 3213658 B1
EP 3222615 B1
EP 3227112 B1
EP 3250634 B1
EP 3253815 B1
EP 3258043 B1
EP 3261455 B1
EP 3274174 B1
EP 3281051 B1
EP 3287208 B1
EP 3292061 B1
EP 3294930 B1
EP 3295645 B1
EP 3310305 B1
EP 3340968 B1
EP 3348880 B1
EP 3360860 B1
EP 3362806 B1
EP 3373883 B1
EP 3373925 B1
EP 3376114 B1
EP 3377518 B1
EP 3393053 B1
EP 3393821 B1
EP 3394094 B1
EP 3398961 B1
EP 3400858 B1
EP 3404771 B1
EP 3409540 B1
EP 3409674 B1
EP 3414400 B1
EP 3423403 B1
EP 3432165 B1
EP 3439637 B1
EP 3447087 B1
EP 3448363 B1
EP 3448733 B1
EP 3450353 B1
EP 3452392 B1
EP 3459060 B1
EP 3475699 B1
EP 3481637 B1
EP 3484730 B1
EP 3490565 B1
EP 3491259 B1
EP 3493598 B1
EP 3494040 B1
EP 3496730 B1
EP 3507818 B1
EP 3509341 B1
EP 3526709 B1
EP 3528654 B1
EP 3535152 B1
EP 3540752 B1
EP 3545285 B1
EP 3558825 B1
EP 3561936 B1
EP 3563250 B1
EP 3565905 B1
EP 3566507 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)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

22 06 2022
08 06 2022
11 05 2022
12 01 2022
20 04 2022
18 05 2022
11 05 2022
18 05 2022
01 06 2022
01 06 2022
20 07 2022
25 05 2022
01 06 2022
08 06 2022
18 05 2022
06 07 2022
23 03 2022
08 06 2022
08 06 2022
01 06 2022
22 06 2022
25 05 2022
23 03 2022
29 06 2022
15 06 2022
08 06 2022
13 04 2022
22 06 2022
10 08 2022
01 06 2022
25 05 2022
18 05 2022
10 08 2022
08 06 2022
01 06 2022
04 05 2022
15 06 2022
16 03 2022
16 03 2022
10 08 2022
20 07 2022
22 06 2022
25 05 2022
20 04 2022
06 07 2022
10 08 2022
10 08 2022
15 06 2022
03 08 2022
22 06 2022
18 05 2022
20 07 2022
29 06 2022
03 08 2022
20 07 2022
11 05 2022
04 05 2022
03 08 2022
12 01 2022
08 06 2022
04 05 2022
08 06 2022
29 06 2022
18 05 2022
11 05 2022

9
2022/25
2022/23
2022/19
2022/02
2022/16
2022/20
2022/19
2022/20
2022/22
2022/22
2022/29
2022/21
2022/22
2022/23
2022/20
2022/27
2022/12
2022/23
2022/23
2022/22
2022/25
2022/21
2022/12
2022/26
2022/24
2022/23
2022/15
2022/25
2022/32
2022/22
2022/21
2022/20
2022/32
2022/23
2022/22
2022/18
2022/24
2022/11
2022/11
2022/32
2022/29
2022/25
2022/21
2022/16
2022/27
2022/32
2022/32
2022/24
2022/31
2022/25
2022/20
2022/29
2022/26
2022/31
2022/29
2022/19
2022/18
2022/31
2022/02
2022/23
2022/18
2022/23
2022/26
2022/20
2022/19

EP 3573337 B1
EP 3576457 B1
EP 3584708 B1
EP 3586951 B1
EP 3590610 B1
EP 3596363 B1
EP 3600091 B1
EP 3609667 B1
EP 3609898 B1
EP 3609939 B1
EP 3613733 B1
EP 3617392 B1
EP 3618357 B1
EP 3620064 B1
EP 3625299 B1
EP 3629147 B1
EP 3631017 B1
EP 3638868 B1
EP 3641769 B1
EP 3647124 B1
EP 3651162 B1
EP 3654748 B1
EP 3655553 B1
EP 3663469 B1
EP 3667265 B1
EP 3669682 B1
EP 3672462 B1
EP 3672977 B1
EP 3673721 B1
EP 3676150 B1
EP 3680715 B1
EP 3681483 B1
EP 3685974 B1
EP 3690090 B1
EP 3697576 B1
EP 3697980 B1
EP 3704002 B1
EP 3705165 B1
EP 3705165 B1
EP 3708672 B1
EP 3708911 B1
EP 3714018 B1
EP 3717157 B1
EP 3717443 B1
EP 3719200 B1
EP 3719954 B1
EP 3722330 B1
EP 3724143 B1
EP 3725145 B1
EP 3728187 B1
EP 3728518 B1
EP 3733331 B1
EP 3733673 B1
EP 3738822 B1
EP 3744700 B1
EP 3755187 B1
EP 3755285 B1
EP 3756800 B1
EP 3756805 B1
EP 3761817 B1
EP 3761818 B1
EP 3763911 B1
EP 3763939 B1
EP 3764116 B1
EP 3766343 B1

10
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
18 05 2022
11 05 2022
01 06 2022
29 06 2022
08 06 2022
27 04 2022
08 06 2022
01 06 2022
08 06 2022
06 07 2022
22 06 2022
20 07 2022
08 06 2022
27 07 2022
08 06 2022
22 06 2022
29 06 2022
20 07 2022
25 05 2022
03 08 2022
18 05 2022
17 08 2022
27 07 2022
13 04 2022
22 06 2022
27 07 2022
15 06 2022
20 07 2022
25 05 2022
18 05 2022

2022/20
2022/19
2022/22
2022/26
2022/23
2022/17
2022/23
2022/22
2022/23
2022/27
2022/25
2022/29
2022/23
2022/30
2022/23
2022/25
2022/26
2022/29
2022/21
2022/31
2022/20
2022/33
2022/30
2022/15
2022/25
2022/30
2022/24
2022/29
2022/21
2022/20

EP 3766665 B1
EP 3769356 B1
EP 3769929 B1
EP 3773394 B1
EP 3775112 B1
EP 3783179 B1
EP 3784952 B1
EP 3788888 B1
EP 3796423 B1
EP 3804461 B1
EP 3807956 B1
EP 3809836 B1
EP 3809887 B1
EP 3816228 B1
EP 3822247 B1
EP 3822493 B1
EP 3837066 B1
EP 3841166 B1
EP 3842772 B1
EP 3843195 B1
EP 3850157 B1
EP 3871672 B1
EP 3872809 B1
EP 3873704 B1
EP 3883804 B1
EP 3888830 B1
EP 3889142 B1
EP 3899677 B1
EP 3924153 B1
EP 3967629 B1

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

2064373
2064452
2066650
2066694
2068426
2068816
2069184
2073795
2073932
2074000
2074141
2079328
2079582
2081571
2082101
2094806
2098304
2163778
2163779
2163914
2164143
2168443
2169082
2183145
2188165
2190405
2191689
2191690
2193056

2020 09 24
2020 09 05
2020 09 06
2020 09 28
2020 09 25
2020 09 28
2020 09 13
2020 09 14
2020 09 12
2020 09 19
2020 09 20
2020 09 26
2020 09 12
2020 09 26
2020 09 17
2020 09 18
2020 09 01
2020 09 10
2020 09 10
2020 09 10
2020 09 07
2020 09 30
2020 09 24
2020 09 05
2020 09 11
2020 09 08
2020 09 01
2020 09 02
2020 09 30

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

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

2193179
2193591
2194979
2195017
2195991
2197406
2198438
2198472
2200554
2200690
2201093
2203606
2205324
2205340
2212070
2212640
2216894
2226438
2274360
2281053
2281149
2281266
2289077
2295305
2295331
2300335
2301055
2301692
2306044
2306092
2306236
2311970
2314371
2316914
2322072
2323478
2325662
2328784
2329003
2329170
2330209
2331371
2331900
2334672
2334678
2334796
2335084
2336484
2337808
2341954
2342223
2342331
2344538
2346435
2346475
2346788
2346823
2352397
2353235
2361609
2366409
2368427
2374602
2391083
2392723
2404063

Nr 39/2022
2020 09 12
2020 09 08
2020 09 08
2020 09 29
2020 09 05
2020 09 15
2020 09 12
2020 09 12
2020 09 04
2020 09 17
2020 09 25
2020 09 23
2020 09 03
2020 09 29
2020 09 29
2020 09 23
2020 09 05
2020 09 11
2020 04 29
2020 04 28
2020 04 29
2020 04 28
2020 04 09
2020 09 15
2020 09 09
2020 04 24
2020 04 23
2020 09 14
2020 09 01
2020 09 22
2020 09 01
2020 04 28
2020 09 21
2020 09 07
2020 02 18
2020 09 09
2020 09 03
2020 09 21
2020 09 01
2020 09 30
2020 09 16
2020 09 21
2020 09 16
2020 09 16
2020 09 18
2020 09 15
2020 09 17
2020 04 11
2020 09 29
2020 09 08
2020 09 25
2020 09 24
2020 09 30
2020 09 24
2020 09 22
2020 09 23
2020 09 04
2020 09 10
2020 09 17
2020 09 28
2020 09 17
2020 09 14
2020 04 08
2020 09 15
2020 09 12
2020 02 18

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

Nr 39/2022
(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)
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(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)

2413016
2416980
2418211
2426282
2428126
2428133
2431638
2433538
2434059
2434081
2434570
2436925
2441166
2441462
2447210
2450243
2450446
2460744
2460745
2468285
2475248
2475351
2475844
2476701
2477551
2477765
2477990
2478678
2480472
2480505
2480655
2480692
2482859
2483056
2483125
2483271
2483274
2483503
2483574
2486641
2486680
2493742
2496852
2505707
2516127
2532295
2547725
2561218
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3121129
3124025
3130434
3131781
3160023
3160219
3164303
3164304
3164315
3166660
3167147
3167285
3169566
3174410
3180401
3194672
3319810

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 09 03
2020 04 06
2020 09 18
2020 09 07
2020 09 12
2020 09 05
2020 09 15
2020 09 22
2020 09 24
2020 09 07
2020 09 22
2020 09 29
2020 04 21
2020 09 01
2020 09 19
2020 09 23
2020 09 13
2020 09 15
2020 09 15
2020 09 10
2020 09 04
2020 09 01
2020 09 03
2020 09 08
2020 09 17
2020 09 14
2020 09 17
2020 09 17
2020 09 24
2020 09 23
2020 09 24
2020 09 15
2020 09 29
2020 09 27
2020 09 22
2020 09 27
2020 09 28
2020 09 11
2020 09 27
2020 09 28
2020 09 28
2020 09 08
2020 09 20
2020 04 01
2020 09 10
2020 09 25
2020 09 23
2020 09 01
2020 07 21
2020 07 21
2020 07 29
2020 07 27
2020 07 03
2020 07 18
2020 07 18
2020 07 03
2020 07 03
2020 07 01
2020 07 10
2020 07 10
2020 07 09
2020 07 16
2020 07 31
2020 07 13
2020 07 27
2020 07 11

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1622880 A. Wykreślono: AiCuris Anti-infective Cures GmbH, Wuppertal, Niemcy; Wpisano: AIC246 GmbH & Co. KG,
Wuppertal, Niemcy
(11) 1622880 A. Wykreślono: AIC246 GmbH & Co. KG, Wuppertal, Niemcy; Wpisano: AIC246 AG & Co. KG, Wuppertal, Niemcy
(11) 1620678 A. Wykreślono: Evonik Corporation, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Evonik Superabsorber LLC, Greensboro, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1690989 A. Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy
(11) 1772465 A. Wykreślono: f-star Biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsges.m.b.H., Wien, Austria; Wpisano:
F-star Therapeutics Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 1752471 A. Wykreślono: f-star Biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsges.m.b.H., Wien, Austria; Wpisano:
F-star Therapeutics Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 1699826 A. Wykreślono: f-star Biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsges.m.b.H., Wien, Austria; Wpisano:
F-star Therapeutics Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 1909964 A. Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, Niemcy; Steuler Korrosionsschutz Holding GmbH, Siershahn, Niemcy;
Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy; Steuler
Korrosionsschutz Holding GmbH, Siershahn, Niemcy
(11) 1974017 A. Wykreślono: Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Holandia;
AIMM Therapeutics B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Holandia; Kling Biotherapeutics B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 2046831 A. Wykreślono: f-star Biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsges. m.b.H., Vienna, Austria; Wpisano:
F-star Therapeutics Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 2044117 A. Wykreślono: F-Star Biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsges.m.b.H, Vienna, Austria; Wpisano:
F-star Therapeutics Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 2086790 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng
Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2086790 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2079895 A. Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy
(11) 2212153 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng
Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2212153 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
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(11) 2252290 A. Wykreślono: Bone Therapeutics S.A., Gosselies, Belgia; Wpisano: Bone Therapeutics S.A., Gosselies, Belgia;
GLOB-CO SRL, Rhodes, Belgia
(11) 2379817 A. Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy

Nr 39/2022

(11) 3288888 A. Wykreślono: Nemag B.V., Zierikzee, Holandia; Wpisano: Nemag IP B. V., Zierikzee, Holandia
(11) 3235824 A. Wykreślono: University College Cardiff Consultants Limited, Cardiff, Wielka Brytania; Wpisano: Nucana PLC,
Edinburgh, Wielka Brytania

(11) 2493673 A. Wykreślono: REHAU AG + Co, Rehau, Niemcy; Wpisano: REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, Niemcy
(11) 2499018 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2499018 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2555913 A. Wykreślono: Varis, Juha, Lappeenranta, Finlandia; Kärki, Timo, Imatra, Finlandia; Wpisano: Wimao Oy, Konnunsuo, Finlandia
(11) 2646466 A. Wykreślono: AIMM Therapeutics B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: Kling Biotherapeutics B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 2540820 A. Wykreślono: Academisch Medisch Centrum
bij de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Holandia; AIMM
Therapeutics B.V., Amsterdam, Holandia; Wpisano: Academisch
Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam,
Holandia; Kling Biotherapeutics B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 2906733 A. Wykreślono: KME Germany GmbH & Co. KG,
Osnabrück, Niemcy; Wpisano: KME Germany GmbH, Osnabrück,
Niemcy
(11) 2906733 A. Wykreślono: KME Germany GmbH, Osnabrück, Niemcy; Wpisano: Fricke GmbH, Osnabrück, Niemcy
(11) 2906733 A. Wykreślono: Fricke GmbH, Osnabrück,
Niemcy; Wpisano: KME Germany GmbH, Osnabrück, Niemcy
(11) 2903855 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2903855 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2911090 A. Wykreślono: Vricon Systems AB, Linköping,
Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Linköping,
Szwecja
(11) 2994172 A. Wykreślono: BIO.LO.GA. S.r.l., Conegliano,
Włochy; Wpisano: HULKA S.R.L., Rovigo, Włochy
(11) 3132231 A. Wykreślono: Vricon Systems Aktiebolag,
Linköping, Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Linköping, Szwecja
(11) 3035237 A. Wykreślono: Vricon Systems Aktiebolag,
Linköping, Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Linköping, Szwecja
(11) 2933603 A. Wykreślono: Vricon Systems Aktiebolag,
Linköping, Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Linköping, Szwecja
(11) 3002552 A. Wykreślono: Vricon Systems AB, Linköping,
Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Linköping,
Szwecja

OGŁOSZENIA
Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 235954
(22) 2018 07 25 18/2020
(10%) 2020 06 09
(54) Sposób wytwarzania poliakrylanowego kleju samoprzylepnego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 241040
(22) 2019 05 09 30/2022
(10%) 2022 05 24
(54) Sposób wytwarzania ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząstkami srebra z wykorzystaniem naturalnych ekstraktów
roślinnych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 241240
(22) 2020 03 26 34/2022 (10%) 2022 06 24
(54) Sposób zwalczania azolli drobnej (Azolla filiculoides L.)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 241290
(22) 2019 12 16 35/2022
(10%) 2022 07 18
(54) Sposób obróbki termicznej zimnych marynat rybnych, zwłaszcza marynat śledziowych słabo dojrzewających
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr 39/2022
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

(Y1) (11) 72726
(41) 2020 09 07
(51) A01G 9/02 (2018.01)
A01G 9/00 (2018.01)
(21) 128811
(22) 2019 12 20
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL);
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL); WYRWISZ JOANNA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Osłona reklamowa donicy

(Y1) (11) 72729
(41) 2022 03 14
(51) A62B 31/00 (2006.01)
A61G 10/00 (2006.01)
(21) 129450
(22) 2020 09 07
(72) LITWIN ŁUKASZ, Raszków (PL); KRZYSZTOFIK PIOTR,
Warszawa (PL); NOWAK GRZEGORZ, Osowiec (PL);
JABŁKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); MIEDZIANOWSKI TOMASZ, Ustronie (PL);
KUBIAK PAWEŁ, Łódź (PL); GUTOWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL);
HIBNER-KULICKA PAULINA, Łódź (PL); FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL);
STRUSZCZYK MARCIN, Ruda Bugaj (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA
MORATEX, Łódź (PL); LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NEDERMAN POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(54) Mobilna kabina izolacyjno-dekontaminacyjna do zastosowań
biomedycznych m.in. dla pacjentów z podejrzeniem zarażenia
COVID-19

(Y1) (11) 72731
(41) 2021 10 11
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 129113
(22) 2020 04 09
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); GRODZKI WOJCIECH,
Białystok (PL); PISZCZATOWSKI SZCZEPAN, Białystok (PL);
LIPOWICZ PAWEŁ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Przyłbica z ekranem ochronnym

(Y1) (11) 72730
(41) 2022 03 14
(51) A62B 31/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2021.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
(21) 129451
(22) 2020 09 07
(72) LITWIN ŁUKASZ, Raszków (PL); KRZYSZTOFIK PIOTR,
Warszawa (PL); NOWAK GRZEGORZ, Osowiec (PL);
JABŁKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); MIEDZIANOWSKI TOMASZ, Ustronie (PL);

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
Udzielone prawa
(od nr 72 726 do nr 72 733)
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KUBIAK PAWEŁ, Łódź (PL); GUTOWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL);
HIBNER-KULICKA PAULINA, Łódź (PL); FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL);
STRUSZCZYK MARCIN, Ruda Bugaj (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA
MORATEX, Łódź (PL); LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NEDERMAN POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(54) Centrala filtrująco-wentylacyjna do mobilnej kabiny izolacyjno-dekontaminacyjnej, do zastosowań biomedycznych m.in. dla
pacjentów z podejrzeniem zarażenia COVID-19
(Y1) (11) 72733
(41) 2022 03 14
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 75/14 (2006.01)
(21) 129469
(22) 2020 09 10
(72) AMBROŻY JAKUB, Podłęże (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój opakowania wysyłkowego

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

1

A01G 9/02 (2018.01)
A01G 9/00 (2018.01)

2

72726
72726*

1

A41D 13/11 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)

1

A61F 9/06 (2006.01)
A61G 10/00 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 75/14 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)

72731*
72729*
72729
72730
72733
72733*
72732
72728*

2

F24F 3/16 (2021.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 1/029 (2019.01)
F24F 1/04 (2011.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)

72730*
72730*
72730*
72728
72728*
72727
72727*
72727*

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

72726
72727
72728
72729

A01G 9/02 (2018.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 1/029 (2019.01)
A62B 31/00 (2006.01)

72730
72731
72732
72733

A62B 31/00 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)

Unieważnienie prawa

(Y1) (11) 72727
(41) 2022 03 28
(51) F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
(21) 129490
(22) 2020 09 21
(72) DARŁAK JÓZEF, Dębica (PL); ORZECHOWSKI ANDRZEJ,
Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Anemostat

Symbol
MKP

2

Nr prawa
ochronn.	

(Y1) (11) 72728
(41) 2022 02 21
(51) F24F 1/029 (2019.01)
F24F 1/04 (2011.01)
E21F 3/00 (2006.01)
(21) 129400
(22) 2020 08 17
(72) WOLANIN ANDRZEJ, Lubin (PL); GIERCZUK STANISŁAW,
Lubin (PL)
(73) WOLANIN ANDRZEJ AS-TECHNIK SPÓŁKA CYWILNA,
Lubin (PL); GIERCZUK STANISŁAW AS-TECHNIK SPÓŁKA CYWILNA,
Lubin (PL)
(54) Zestaw agregatów klimatyzacyjnych

Nr prawa
ochronn.

1

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

(Y1) (11) 72732
(41) 2022 07 04
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 129721
(22) 2020 12 30
(72) SROMEK JANUSZ, Łęki (PL); CZAJA GRAŻYNA,
Bielsko-Biała (PL); SZABLA JAN, Zaborze (PL); KOLASA JACEK,
Poręba Wielka (PL)
(73) ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA,
Oświęcim (PL)
(54) Kabłąk do strzemion górniczych

Symbol
MKP

Nr 39/2022

Nr prawa
ochronn.
2

72731*
72731

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

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(Y1) (11) 68166 prawo unieważniono w całości.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 68131
(Y1) (11) 68957
(Y1) (11) 70560
(Y1) (11) 70568
(Y1) (11) 70572
(Y1) (11) 70579
(Y1) (11) 70580
(Y1) (11) 70581
(Y1) (11) 70595
(Y1) (11) 70599
(Y1) (11) 70605
(Y1) (11) 70606
(Y1) (11) 70611
(Y1) (11) 70613
(Y1) (11) 70621
(Y1) (11) 70636
(Y1) (11) 70637
(Y1) (11) 70640
(Y1) (11) 70644
(Y1) (11) 70646
(Y1) (11) 70648
(Y1) (11) 70655
(Y1) (11) 70661
(Y1) (11) 70662
(Y1) (11) 70664

2020 08 22
2020 01 19
2020 02 07
2020 03 13
2020 03 06
2020 12 30
2019 09 15
2019 12 12
2020 10 06
2020 02 06
2019 07 31
2020 08 14
2019 11 02
2019 08 22
2020 03 17
2020 11 30
2019 09 13
2020 10 26
2020 02 24
2020 03 20
2020 06 06
2020 02 07
2020 02 23
2019 05 10
2019 10 07

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w 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.

Nr 39/2022
(Y1) (11) 70665
(Y1) (11) 70666
(Y1) (11) 70681
(Y1) (11) 70690
(Y1) (11) 70691
(Y1) (11) 70696
(Y1) (11) 70701
(Y1) (11) 70702
(Y1) (11) 70703
(Y1) (11) 70706
(Y1) (11) 70707
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2020 02 27
2020 03 13
2019 12 22
2020 05 30
2019 11 03
2020 01 31
2020 04 10
2020 04 10
2020 03 31
2019 11 18
2020 05 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.

(Y1) (11) 70712
(Y1) (11) 70723
(Y1) (11) 70730
(Y1) (11) 70734
(Y1) (11) 70737
(Y1) (11) 70741
(Y1) (11) 70743
(Y1) (11) 70744
(Y1) (11) 70749
(Y1) (11) 70752

2020 02 17
2019 03 30
2020 06 06
2020 10 26
2020 12 11
2020 01 04
2020 01 25
2020 03 16
2020 01 20
2019 08 30

15
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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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Szafka wielofunkcyjna
(55)

Udzielone prawa
(od nr 28 203 do nr 28 232)

(51) 06-09
(11) 28203
(22) 2022 06 09
(73) DĄBROWSKA WALDEMAR, Gdańsk (PL);
DĄBROWSKI KARINA, Gdańsk (PL)
(72) DĄBROWSKA KARINA, DĄBROWSKI WALDEMAR
(54) Poduszka dla niemowląt
(55)

(21) 30892

(51) 06-04
(11) 28204
(22) 2022 08 24
(73) BORYCZKA MAREK, Bralin (PL)
(72) BORYCZKA MAREK

(21) 31016

(51) 10-04
(11) 28205
(22) 2022 08 03
(73) KUREK JÓZEF KARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Zamieście (PL)
(72) JÓZEF KUREK
(54) Kątownik ramki
(55)

(21) 30974
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(51) 25-01
(11) 28206
(22) 2022 08 03
(73) KUREK JÓZEF KARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Zamieście (PL)
(72) JÓZEF KUREK
(54) Profil wytłaczany
(55)

(21) 30975

(51) 24-04
(11) 28207
(22) 2022 08 08
(21) 30983
(73) QUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(72) JANKOWSKA AGATA
(54) Zestaw plastrów samoprzylepnych
(55)

(51) 03-01
(11) 28208
(22) 2022 08 08
(21) 30984
(73) QUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(72) JANKOWSKA AGATA
(54) Kosmetyczka
(55)

(51) 19-08
(11) 28209
(22) 2022 08 08
(21) 30985
(73) QUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(72) JANKOWSKA AGATA
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(54) Etykiety
(55)

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

02-04
(11) 28210
(22) 2022 04 27
DINH XUAN HUNG, Warszawa (PL)
DINH XUAN HUNG
But sportowy

(21) 30783

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

02-04
(11) 28211
(22) 2022 04 27
DINH XUAN HUNG, Warszawa (PL)
DINH XUAN HUNG
But sportowy

(21) 30786

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

06-03
(11) 28212
(22) 2022 05 27
URBAŃSKI KAMIL DARCH, Goleszyn (PL)
URBAŃSKI KAMIL
Stoły

(21) 30866
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(51) 09-03
(11) 28213
(22) 2022 05 20
(21) 30845
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH,
Piaski (PL)
(72) ZIELIŃSKI MAREK
(54) Opakowanie
(55)

Nr 39/2022

(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 28214
(22) 2022 04 25
(21) 30779
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55)

(51) 25-01
(11) 28217
(22) 2022 06 09
(21) 30890
(73) ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jurowce (PL); BIELSKI HENRYK JANUSZ, Ełk (PL);
(72) BIELSKI HENRYK JANUSZ
(54) Płyta termoizolacyjna
(55)

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

07-02
(11) 28215
(22) 2022 03 31
WILK AGNIESZKA, Końskie (PL)
KUCHARSKI MARIUSZ, WILK AGNIESZKA
Palenisko z pokrywą

(21) 30701

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

(51) 19-08
(11) 28216
(22) 2022 05 26
(21) 30863
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)

23-01
(11) 28218
(22) 2022 05 26
KARAŚ SZCZEPAN, Szczecin (PL)
KARAŚ SZCZEPAN
Kran z jedną dźwignią

(21) 30795

(51) 26-01
(11) 28219
(22) 2022 05 12
(21) 30835
(73) KGK GROUP KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Przystajń (PL)
(72) KOSTRZEWA GRZEGORZ
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(54) Znicz
(55)

19

(54) Etykieta
(55)

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

09-01
(11) 28223
GÓRALSKI JAN, Iłża (PL)
GÓRALSKI JAN
Butelki

(22) 2022 05 25

(21) 30851

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

09-01
(11) 28224
GÓRALSKI JAN, Iłża (PL)
GÓRALSKI JAN
Butelki

(22) 2022 05 25

(21) 30852

(51) 24-01
(11) 28220
(22) 2022 06 13
(21) 30895
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72) GUMILAR DESY
(54) Respirator
(55)

(51) 32-00
(11) 28221
(22) 2022 06 15
(73) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CALLEJA SERGIO
(54) Znak graficzny
(55)

(21) 30900

(51) 19-08
(11) 28222
(22) 2022 05 26
(21) 30864
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA

(51) 24-01
(11) 28225
(22) 2022 06 13
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72) GUMILAR DESY

(21) 30896
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(54) Obudowa respiratora
(55)

(51) 19-08
(11) 28226
(22) 2022 05 26
(21) 30861
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta opakowania kosmetyków
(55)

(51) 19-08
(11) 28227
(22) 2022 05 26
(21) 30862
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta na kosmetyki do włosów
(55)

(51) 11-02
(11) 28228
(22) 2022 05 09
(21) 30824
(73) MAN IRENEUSZ SILVER-MAN, Kuźnica Lechowa (PL)
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(72) MAN IRENEUSZ
(54) Ozdoba w postaci krzyża zwłaszcza znicza
(55)

(51) 06-03
(11) 28229
(22) 2022 05 11
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72) CIMCIOCH KINGA, KOWALIK AGNIESZKA
(54) Stół
(55)

(21) 30828

(51) 32-00
(11) 28230
(22) 2022 06 10
(73) FOLKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JACEK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55)

(21) 30893

Nr 39/2022
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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25-01
(11) 28231
(22) 2022 06 08
WŁODARCZYK MALWINA, Sieradz (PL)
WŁODARCZYK MALWINA
Paleta

(21) 30886

(51) 25-02
(11) 28232
(22) 2021 06 18
(21) 29846
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(72) RAJWA SYLWESTER, ROTKEGEL MAREK, SZOT ŁUKASZ,
SOBCZAK DAGMARA, RUCHEL ADAM, ANTONIUK MICHAŁ
(54) Podpory do kopalń
(55)

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

(11) 22731
(11) 22732
(11) 22733
(11) 22734

2021 03 07
2021 03 07
2021 03 30
2021 03 24

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

(11) 22740
(11) 22741
(11) 22742
(11) 22744
(11) 22745
(11) 22766
(11) 22767
(11) 22768
(11) 22771
(11) 22772
(11) 22782
(11) 22783
(11) 22784
(11) 22786
(11) 22788
(11) 22789
(11) 22790
(11) 22791
(11) 22792
(11) 22820
(11) 22821
(11) 22822
(11) 22823
(11) 22833
(11) 22834
(11) 22844
(11) 22873
(11) 22911
(11) 22976
(11) 23005
(11) 23006
(11) 23007
(11) 23011
(11) 23211
(11) 23283
(11) 23284
(11) 23285
(11) 23286
(11) 23287
(11) 23408
(11) 23755
(11) 24006

2021 03 21
2021 03 21
2021 03 25
2021 03 04
2021 03 04
2021 03 04
2021 03 04
2021 03 04
2021 03 04
2021 03 07
2021 03 17
2021 03 17
2021 03 17
2021 03 17
2021 03 18
2021 03 29
2021 03 29
2021 03 29
2021 03 29
2021 05 25
2021 05 25
2021 05 25
2021 05 25
2021 03 07
2021 03 07
2021 03 21
2021 03 15
2021 03 29
2021 03 21
2021 03 07
2021 03 07
2021 03 07
2021 03 07
2021 03 30
2021 03 25
2021 03 25
2021 03 25
2021 03 25
2021 03 25
2021 03 17
2021 03 17
2021 03 30

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 354 850 do nr 355 046)

(111) 354850
(220) 2021 04 14
(151) 2022 06 30
(441) 2021 06 07
(732) BIZNESHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beIN Offices powered by biznesHUB
(540)

(210) 527557

(531) 02.09.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia biznesowe,
Szkolenia sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy samoświadomości [szkolenia], Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego.

(591) czarny, brązowy
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Wycena nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Wynajem
zakwaterowania.
(111) 354851
(151) 2022 05 18

(220) 2021 12 30
(441) 2022 01 31

(732) JBB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA TRENERÓW MENTALNYCH
(540)

(210) 538281

(111) 354852
(220) 2019 12 06
(210) 507714
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIEJSCE NA TWÓJ CZAS
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni
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handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, i nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, handlowych, doradztwo finansowe, informacja o ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w ściąganie czynszów, informacja o powyższych
usługach, 39 organizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu,
rezerwacja miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo
i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie,
przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja
o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów,
pakowanie prezentów, składowanie towarów, i dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli, dostarczanie towarów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość, logistyka
transportu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie
garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi w zakresie korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne,
transport, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji
lub towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni
magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów, transport chorych,
41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie imprez okolicznościowych i biznesowych,
organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych,
sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
aparatów radiowych i telewizyjnych, fotografie i fotoreportaże,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony gier, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji
imprez karaoke, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, usługi parków
rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, usługi
klubów zdrowia, publikowanie i imprez książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych,
usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych,
44 salony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi
w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie
kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, usługi salonów optycznych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody,
ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(111) 354853
(220) 2021 12 24
(210) 538160
(151) 2022 05 25
(441) 2022 02 07
(732) CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ESPEFA, Kraków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Espinosine forte
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne.
(111) 354854
(220) 2019 08 06
(210) 503207
(151) 2022 05 18
(441) 2019 09 23
(732) JEZIORSKI PAWEŁ TIFARM, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tifarm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające i zwiększające
apetyt do celów medycznych, białko do celów medycznych i jako
suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty ziołowe, mineralne suplementy diety,
preparaty medyczne na odchudzanie, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe, probiotyki, suplementy żywnościowe, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety w postaci proszków, granulatów, kapsułek, tabletek, olejów, płynów, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety
składające się głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszane preparaty witaminowe,
dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne,, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, rozpowszechnianie materiałów, reklama za pośrednictwem
Internetu, prowadzenie hurtowej i detalicznej sprzedaży odzieży,
usługi reklamy suplementów diety,, 44 ośrodki zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze i udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi
terapeutyczne, usługi klinik medycznych.
(111) 354855
(220) 2021 06 17
(210) 530409
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANZA PAŁAC Wellness & SPA
(540)

(591) czarny, biały, złoty, zielony, brązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 05.01.01, 05.01.08, 01.15.11
(510), (511) 41 Organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych,
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, Organizowanie i obsługa koncertów, Organizowanie i obsługa dancingów,
dyskotek, Usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku,
Prowadzenie parków rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Pływalnie [baseny], Prowadzenie, udostępnianie, wynajmowanie basenów kąpielowych, Usługi świadczone przez baseny
i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, Organizowanie wycieczek
w celach rozrywkowych, 43 Usługi hotelarskie, Usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, kawiarni i innych placówek gastronomicznych, Wytwarzanie i podawanie gotowych posiłków i dań, napojów,
wyrobów cukierniczych, Przygotowywanie i dostarczanie żywności
i napojów dla odbiorców zewnętrznych tzw.Katering, Usługi roz-
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rywkowe świadczone przez hotele, Rezerwacje hotelowe i biletowe,
Obsługa turystów i podróżnych, Informacja hotelowa, Rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, Opieka nad dziećmi, 44 Usługi
salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, Usługi SPA, Prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych, Usługi spa medycznych, Usługi saun.

(111) 354856
(220) 2021 06 14
(210) 530194
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURON DYSTRYBUCJA eLicznik
(540)
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(540)

(591) czarny, brązowy, zielony, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 07.01.25
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 354858
(220) 2021 08 05
(210) 532416
(151) 2022 06 03
(441) 2022 01 31
(732) AUTO WIMAR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia (PL);
AUTO WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA AUTO WIMAR
(540)

(591) biały, ciemnoróżowy, szary, jasnoszary, jasnoróżowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej
w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki wody, liczniki
gazu, urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy kosztów w związku
z zużyciem energii elektrycznej, Usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż
energii elektrycznej, Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie
działalności dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Promocja działań na rzecz wdrażania systemów
w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi uczestnikami
rynku energii, promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
energetycznego, optymalnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei certyfikatów
dla źródeł energii produkowanej w skojarzeniu oraz energii z tych
źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla efektywności energetycznej organizowanie programów promocyjnych, konkursów, Działania
promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł
odnawialnych, kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł,
kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł z regulacjami
kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, kompatybilności
zasad obrotu energią z tych źródeł z regulacjami obowiązującymi
w UE, 38 Usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę
w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania celów, Usługi internetowego dostępu do aplikacji
z informacjami zużycia energii elektrycznej i płatności z tym związanych dostępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym
smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi oferowania
wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów
zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania
zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania
oraz systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.
(111) 354857
(220) 2021 06 10
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) HYGGE HUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hygge HUS

(210) 530075

(591) biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 12 Samochody, 37 Usługi napraw awarii pojazdów, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 354859
(220) 2021 07 21
(210) 531856
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) WAJSGERBER STANISŁAW KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
DORADCA, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA DORADCA r. zał. 1998
(540)

(531) 23.01.01, 17.03.02, 24.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 Wizytówki, Artykuły papiernicze do pisania, Papier firmowy, Pieczątki biurowe, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Plakietki papierowe, Papier listowy z nagłówkiem, Okładki na akta, Notatniki,
Monografie, Koperty, Kalendarze, Kartki do notowania, Kartki do korespondencji, Arkusze informacyjne, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi wsparcia
prawnego, Usługi prawne pro bono, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Mediacje, Usługi arbitrażowe, Doradztwo prawne.
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(441) 2021 08 09
(732) XIA YONGPING, Bajo B (ESP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kmt Style
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 529176

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku
domowego bądź kuchennego], Pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], Niemetalowe
pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], Niemetalowe zamknięcie do pojemników [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], Obrazy (Ramy do-), Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Ramki do zdjęć, Metalowe ramki do zdjęć,
Drewniane ramki na zdjęcia, Ramki do obrazków i zdjęć, Ramki
na obrazy i fotografie, Pudełeczka na upominki rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, Pudełka z laminowanego plastiku,
Tablice wystawowe, Tablice ogłoszeniowe, Tablice korkowe, Tablice
korkowe [tablice informacyjne], Tablice reklamowe, Tablice reklamowe [meble], Tablice ogłoszeniowe korkowe [szyldy], Klatki dla
zwierząt domowych, 21 Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, Pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, Grzebienie, Gąbki, Szczotki, Materiały do wyrobu szczotek
i pędzli, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie), Naczynia ceramiczne, Kryształ [wyroby szklane],
Ozdoby z porcelany, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Dozowniki do kosmetyków, Miednice [naczynia], Miseczki, Mydelniczki, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Półki
na kosmetyki, Uchwyty na kosmetyki, Umywalki [miski, nie części
instalacji sanitarnych], Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni,
Przybory kuchenne, Garnki kuchenne, Ruszty [kuchenne], Kuchenne (Przybory-), Naczynia kuchenne ceramiczne, Przybory kuchenne
z silikonu, Kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, Przybory
kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Naczynia [artykuły
gospodarstwa domowego], Akwaria i wiwaria, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla
zwierząt domowych, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Grzebienie przeznaczone
dla zwierząt domowych, Karmniki dla ptaków, Klatki dla ptaków,
Koryta, Koryta do picia, Kuwety dla kotów, Kuwety dla zwierząt domowych, Metalowe klatki do użytku domowego, Miski dla zwierząt
domowych, automatyczne, Miski do picia dla zwierząt domowych,
Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Pojemniki z tworzyw
sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, Łopatki
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych, Szczotki do zębów
dla zwierząt, Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych,
Butelki z plastiku, Wiadra łazienkowe, 23 Przędza i nici do celów włókienniczych, Przędza i nici, 24 Tkaniny i substytuty tkanin, Bielizna
stołowa i pościelowa, Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
Materiały tekstylne do filtrowania, Wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Tkaniny, 35 Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku
domowego bądź kuchennego], Pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], Niemetalowe
pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], Niemetalowe zamknięcie do pojemników [inne niż
do użytku domowego lub kuchennego], Artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, Przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Dozowniki do kosmetyków [naczynia], Miseczki,
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Mydelniczki, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Półki
na kosmetyki, Uchwyty na kosmetyki, Umywalki [miski, nie części
instalacji sanitarnych], Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni,
Związane z następującymi produktami: przybory kuchenne, Ruszty
[kuchenne], Kuchenne (Przybory-), Naczynia kuchenne ceramiczne,
Przybory kuchenne z silikonu, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Kuchenne przybory nie z metali szlachetnych,
Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, kuchenne
i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, przędza i nici,
Materiały tekstylne do filtrowania, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły
tekstylne, Garnki kuchenne.

(111) 354861
(220) 2021 05 19
(210) 529057
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 09
(732) PROINPECT SPRZEDAŻ ZŁOTO,
SPÓLNICKI I OLAS SPÓŁKA JAWNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proinspect GROUP USŁUGI SPRZEDAŻ PRODUKCJA BHP
PPOŻ
(540)

(591) szary, niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.18, 26.04.02
(510), (511) 35 Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi
doradcze, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 354862
(220) 2021 05 18
(210) 529011
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gierki
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnoróżowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 16.01.11
(510), (511) 16 Kupony, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa
periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma, magazyny w szczególności poświęcone wyścigom konnym, Broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety dotyczące wyścigów
konnych, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier
hazardowych, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28
Gry elektroniczne inne niż telewizyjne, Gry automatyczne inne niż
na żetony oraz inne niż telewizyjne, Gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, Zabawki, Urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, Urządzenia służące rozrywce do prowadzenia
gier hazardowych, Elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia
losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych,
zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, Urządzenia do gier hazar-
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dowych, 38 Zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami
hazardowymi i zwykłymi, Udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,
41 Organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, Usługi
kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, Obsługa
komputerowych salonów gier, Usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, Udostępnianie i obsługa gier komputerowych,
gier video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych,
hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze,
publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, Obsługa urządzeń sportowych, Nauka jazdy
konnej, Organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), Imprezy dla dzieci, jazda konna, Współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
Organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, warsztatów, śniadań
biznesowych, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia,
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, usługi
w zakresie zamieszczania i publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 354863
(220) 2020 06 17
(210) 514843
(151) 2022 04 28
(441) 2020 09 14
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JASMIN
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, herbaty, herbaty owocowe, herbaty lecznicze, napoje, żywność dla niemowląt, środki przeciw szkodnikom, 35 usługi
sprzedaży różnych towarów: folie aluminiowe, papiery śniadaniowe,
opakowania z papieru, papier, karton, papier pakunkowy, torby papierowe, pudła, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, herbaty, herbaty owocowe, herbaty
lecznicze, napoje, żywność dla niemowląt .
(111) 354864
(220) 2019 05 14
(210) 499731
(151) 2022 05 23
(441) 2019 07 01
(732) BARA ANTONI WŁADYSŁAW, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIO TONI
(510), (511) 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa mielona,
kawa aromatyzowana, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35
usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej kawy, kawy w postaci całych ziaren,
kawy mielonej, kawy aromatyzowanej, gotowej kawy i napojów
na bazie kawy.
(111) 354865
(151) 2021 12 17

(220) 2021 06 17
(441) 2021 08 16

(210) 530431
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(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski, brązowy
(531) 29.01.14, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 01.05.02,
02.01.01, 26.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka.
(111) 354866
(220) 2022 01 17
(210) 538777
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 07
(732) ATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATpol.
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 19 Dekoracyjne panele drewniane, Dekoracyjne płyty
ścienne nietekstylne, Drewniane forniry, Drewniane płyty wiórowe,
Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewno budowlane, Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, Drewno na profile, Drewno obrobione,
Drewno częściowo obrobione, Elementy budowlane (niemetalowe)
w postaci płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie,
Laminaty drewniane, Laminaty (nie z metalu), Listwy niemetalowe,
Listwy dekoracyjne niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, Okładziny drewniane, Okładzinowe panele ścienne
(niemetalowe), Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Panele akustyczne niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
Podłogi niemetalowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile
niemetalowe dla budownictwa, 20 Dekoracyjne panele drewniane
jako część mebli, Dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne jako część
mebli, Panele drewniane do mebli, Taśmy drewniane, Wyroby stolarskie, 27 Tapeta, Tapeta tekstylna, Tapeta z pokryciem tekstylnym,
Pokrycia ścienne, Pokrycia ścienne z papieru, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej również
w formie wysyłkowej: dekoracyjnych paneli drewnianych, dekoracyjnych płyty ściennych nietekstylnych, drewnianych fornirów, drewnianych płyt wiórowych, drewnianych laminowanych płyt wiórowych,
drewnianych paneli akustycznych na ściany, drewna budowlanego,
drewna do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewna
na profile, drewna obrobionego, drewna częściowo obrobionego,
elementów budowlanych (niemetalowych) w postaci płyt, elementów wykończeniowych budowlanych niemetalowych, laminatów
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, laminatów
drewnianych, laminatów (nie z metalu), listew niemetalowych, listew
dekoracyjnych niemetalowych, ogniotrwałych materiałów budowlanych niemetalowych, okładzin drewnianych, okładzinowych paneli
ściennych (niemetalowych), okryć niemetalowych dla budownictwa,
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paneli akustycznych niemetalowych, płytek ściennych niemetalowych dla budownictwa, podłóg niemetalowych, podłóg laminowanych niemetalowych, podłogowych płytek niemetalowych, pokryć
ściennych nie z metalu, profili niemetalowych dla budownictwa,
dekoracyjnych paneli drewnianych jako część mebli, dekoracyjnych
płyt ściennych nietekstylnych jako część mebli, paneli drewnianych
do mebli, taśm drewnianych, wyrobów stolarskich, tapet, tapet tekstylnych, tapet z pokryciem tekstylnym, pokryć ściennych, pokryć
ściennych z papieru, pokryć ściennych z tworzyw sztucznych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Wyceny
handlowe, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu.

(111) 354867
(220) 2022 01 17
(210) 538778
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 07
(732) ATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTpol.
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 19 Dekoracyjne panele drewniane, Dekoracyjne płyty
ścienne nietekstylne, Drewniane forniry, Drewniane płyty wiórowe,
Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane panele akustyczne
na ściany, Drewno budowlane, Drewno do wytwarzania przedmiotów
użytku domowego, Drewno na profile, Drewno obrobione, Drewno
częściowo obrobione, Elementy budowlane (niemetalowe) w postaci
płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Laminaty
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Laminaty
drewniane, Laminaty (nie z metalu), Listwy niemetalowe, Listwy dekoracyjne niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, Okładziny drewniane, Okładzinowe panele ścienne (niemetalowe), Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Panele akustyczne
niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Podłogi
niemetalowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile niemetalowe
dla budownictwa, 20 Dekoracyjne panele drewniane jako część mebli, Dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne jako część mebli, Panele
drewniane do mebli, Taśmy drewniane, Wyroby stolarskie, 27 Tapeta,
Tapeta tekstylna, Tapeta z pokryciem tekstylnym, Pokrycia ścienne,
Pokrycia ścienne z papieru, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, 35
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej również w formie wysyłkowej:
dekoracyjnych paneli drewnianych, dekoracyjnych płyty ściennych
nietekstylnych, drewnianych fornirów, drewnianych płyt wiórowych,
drewnianych laminowanych płyt wiórowych, drewnianych paneli akustycznych na ściany, drewna budowlanego, drewna do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, drewna na profile, drewna obrobionego, drewna częściowo obrobionego, elementów budowlanych
(niemetalowych) w postaci płyt, elementów wykończeniowych budowlanych niemetalowych, laminatów z materiałów niemetalowych
do użytku w budownictwie, laminatów drewnianych, laminatów
(nie z metalu), listew niemetalowych, listew dekoracyjnych niemetalowych, ogniotrwałych materiałów budowlanych niemetalowych,
okładzin drewnianych, okładzinowych paneli ściennych (niemetalowych), okryć niemetalowych dla budownictwa, paneli akustycznych
niemetalowych, płytek ściennych niemetalowych dla budownictwa,
podłóg niemetalowych, podłóg laminowanych niemetalowych, podłogowych płytek niemetalowych, pokryć ściennych nie z metalu, profili niemetalowych dla budownictwa, dekoracyjnych paneli drewnianych jako część mebli, dekoracyjnych płyt ściennych nietekstylnych
jako część mebli, paneli drewnianych do mebli, taśm drewnianych,
wyrobów stolarskich, tapet, tapet tekstylnych, tapet z pokryciem
tekstylnym, pokryć ściennych, pokryć ściennych z papieru, pokryć
ściennych z tworzyw sztucznych, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
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w wyborze towarów i usług, Wyceny handlowe, Usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu .

(111) 354868
(220) 2022 01 20
(210) 538902
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) DROZD PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRZMIENIE ŚWIATA Z LOTU DROZDA
(510), (511) 16 Kubki na ołówki, Czasopisma [periodyki], książki, Afisze,
plakaty, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, Naklejki na samochody, Albumy na naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Artykuły papiernicze do pisania,
Artykuły papiernicze na przyjęcia, Biurowe artykuły papiernicze, Artykuły piśmiennicze, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Artykuły
biurowe, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 21 Kubki, Filiżanki i kubki, Uchwyty na kubki, Kubki
plastikowe, Kubki papierowe, Kubki szklane, Kubki porcelanowe, Kubki
ceramiczne, Kubki podróżne, Kubki termiczne, Kubki do napojów, 25
Nakrycia głowy, Odzież, Czapki bejsbolówki, Czapki sportowe, Czapki
[nakrycia głowy], Kominiarki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szaliki
[odzież], Chusty [odzież], Szale i chusty na głowę, Rękawiczki [odzież],
38 Komunikacja radiowa, Mobilna komunikacja radiowa, Radiowe
usługi informacyjne, Nadawanie programów drogą radiową, Komunikacja danych drogą radiową, Transfer informacji drogą radiową, Transmisja danych przez radio, Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Transmisja radiowa informacji i innych programów,
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Transmisje radiowe
i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, Podcasting, Usługi
transmisji cyfrowej, Usługi transmisji komputerowej, Usługi transmisji
danych, Usługi transmisji audiowizualnej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej transmisji danych, 41 Radiowe programy rozrywkowe, Prezentowanie programów radiowych, Montaż
programów radiowych, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Sporządzanie programu
telewizyjnego i radiowego, Przygotowywanie programów radiowych
i telewizyjnych, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, Usługi w zakresie produkcji
programów radiowych, Świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Realizacja transmisji radiowych .
(111) 354869
(220) 2022 01 24
(210) 539005
(151) 2022 06 23
(441) 2022 03 07
(732) KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF CATALEYA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATALEYA
(540)

(591) srebrny
(531) 05.05.19, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], Garnitury, Gorsety, Halki [bielizna], Kamizelki, Kombinezony [odzież], Kostiumy
kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim
rękawem, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Legginsy, Mundury, Odzież, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Podkoszulki sportowe, Spódnice, Swetry, 44 Chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem,
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Implantacja (wszczepianie) włosów, Manicure, Masaż, Przekłuwanie ciała, Salony piękności, Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
Usługi farbowania włosów, Usługi klinik medycznych, Usługi męskich
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salonów fryzjerskich, Usługi oceny zdrowia, Usługi solariów, Usługi
w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi wizażystów.

(111) 354870
(220) 2022 01 24
(210) 539009
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAND LORSON Traditional taste and quality V.S.
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony, biały, złoty
(531) 02.01.01, 09.07.09, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.14, 25.01.15
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe.
(111) 354871
(220) 2022 02 01
(210) 539339
(151) 2022 06 29
(441) 2022 03 14
(732) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z OTWARTYCH KADZI TRADYCYJNE SŁODOWANIE
Stary BROWAR GŁUBCZYCE PIWO JASNE PEŁNE
(540)

(591) biały, zielony, złoty
(531) 25.01.15, 07.01.14, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 354872
(220) 2022 02 07
(151) 2022 06 29
(441) 2022 02 28
(732) ZAWIOŁA WOJCIECH, Tomaszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lewitacja
(540)

(210) 539592

(531) 16.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą gadżetów reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
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ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci komputerowe i Internet, 41
Prowadzenie audycji radiowych, Radiowe programy rozrywkowe.

(111) 354873
(220) 2022 02 07
(210) 539602
(151) 2022 06 29
(441) 2022 02 28
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES2MOVE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Nauka gimnastyki, Kultura fizyczna, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness.
(111) 354874
(220) 2022 02 18
(210) 540070
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) PRAŻMOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AREA HOUSE
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami.
(111) 354875
(220) 2022 02 18
(210) 540100
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) SUTUŁA KAMIL BUSINESS CONSULTING,
Dąbrowa Białostocka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Quanticus
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyjne, Rekrutacja
personelu informatycznego, Rekrutacja personelu wykonawczego,
Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu tymczasowego,
Casting [rekrutacja] wykonawców, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego,
Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Organizowanie i prowadzenie
targów rekrutacyjnych, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Doradztwo w zakresie
rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu,
Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Rekrutacja pracowników
wspomagających prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Rekrutacja działaczy politycznych, Rekrutacja ochotników
politycznych, Rekrutacja [casting] aktorów, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
rekrutacji na rzecz prawników, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, Rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm
maklerskich], Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu do pomocy w biurze, Usługi reklamowe związane z rekrutacją
personelu, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Rozpowszechnianie
informacji na temat rekrutacji absolwentów, Doradztwo w zakresie
rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Pomoc w zakresie rekrutacji
personelu i obsadzania stanowisk, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakresie przeprowadzania
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rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo
w tym zakresie, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie marketingu,
Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, Wybór kadr kierowniczych, Usługi
wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie
wyszukiwania kadry kierowniczej, Spełnianie funkcji działu kadr dla
osób trzecich, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu,
Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej,
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, 41 Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Skomputeryzowane
szkolenia, Szkolenie zaawansowane, Szkolenia biznesowe, Usługi
szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Szkolenie i instruktaż,
Organizowanie szkoleń biznesowych, Wynajmowanie nagranych
szkoleń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Usługi szkolenia personelu, Organizowanie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, Usługi szkolnictwa podstawowego,
Usługi szkolnictwa wyższego, Usługi szkolenia dla personelu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu,
Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych
ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja zawodowa, Usługi edukacyjne, Prowadzenie kursów
instruktażowych, Podyplomowe kursy szkoleniowe, Zapewnianie
kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie
kursów edukacyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych,
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej.

(111) 354876
(220) 2022 02 10
(210) 539684
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWCZY
(510), (511) 33 Wódka.
(111) 354877
(220) 2022 02 13
(210) 539794
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) BADEK DOMINIK IDEA SPRZEDAŻ HURTOWA,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERCO
(540)

(591) czarny, żołty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 Aceton techniczny, Rozpuszczalnik ekstrakcyjny, Rozpuszczalnik uniwersalny, Zmywacz uniwersalny (spray), 2 Powłoka
cynkowa srebrna (spray), Powłoka chromowo-niklowa (spray), 4 Smar
penetrujący syntetyczny z teflonem, Preparat smarująco odrdzewiający (spray).
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(111) 354878
(220) 2022 02 14
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elixir Karkonoski
(540)

(210) 539829

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 06.01.04, 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole
wysokoprocentowe [napoje], Alkohole destylowane, Destylowane
napoje, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe na bazie
herbaty, Napoje na bazie rumu, Napoje alkoholowe aromatyzowane.
(111) 354879
(220) 2022 02 14
(210) 539840
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Dorminox. Siła dobrego snu.
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 354880
(220) 2022 02 14
(210) 539842
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) BIAŁY MICHAŁ BRAND POSITION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRIENDLY WORKPLACE
(540)

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 02.07.23
(510), (511) 16 Certyfikat pracodawcy, 41 Konkurs dla pracodawców.
(111) 354881
(220) 2022 02 16
(210) 539947
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) Netflix Studios, LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) PEWNEGO RAZU NA KRAJOWEJ JEDYNCE
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych seriali
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane z nim.
(111) 354882
(151) 2022 07 05

(220) 2022 02 18
(441) 2022 03 21

(210) 540044
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(732) LAFARGE, S.A., Issy-les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge GreenMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Sole wapnia.
(111) 354883
(220) 2022 02 18
(210) 540045
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) LAFARGE, S.A., Issy-les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge VivaMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Sole wapnia.
(111) 354884
(220) 2022 02 18
(210) 540046
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) LAFARGE, S.A., Issy-les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge RoadMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Sole wapnia.
(111) 354885
(220) 2022 02 18
(210) 540047
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) LAFARGE, S.A., Issy Les Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Lafarge CretoMax
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Sole wapnia.
(111) 354886
(220) 2022 02 23
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOSPITAL AND HEALTHCARE MANAGEMENT
(540)

(210) 540221

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.02, 23.01.05
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 354887
(220) 2022 01 30
(151) 2022 06 20
(441) 2022 02 28
(732) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iglotex fresh HoReCa
(540)
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(510), (511) 29 Buliony i preparaty do ich wyrobu, Mięso, Wędliny,
Drób, Ryby nieżywe, Mięczaki i pozostałe owoce morza nieżywe:
konserwowane, suszone, wędzone, mrożone, Wyroby i potrawy
na bazie drobiu, mięsa, ryb, mięczaków, skorupiaków i owoców
morza, Galaretki jadalne, Grzyby konserwowane, suszone, mrożone oraz wyroby i potrawy na ich bazie, Wyroby mleczarskie, napoje
na bazie mleka, Sery, potrawy na bazie serów, Krokiety spożywcze,
Placki ziemniaczane i kluski ziemniaczane, Frytki, knedle ziemniaczane, kopytka, pyzy oraz inne potrawy na bazie ziemniaków,
Smażone specjały ziemniaczane, Zupy oraz składniki do ich sporządzania, Owoce świeże w postaci mrożonej i chłodzonej, Warzywa
świeże w stanie chłodzonym i zamrożonym, Warzywa i owoce gotowane, konserwowane, suszone, mrożone i przerobione na inne sposoby, Potrawy na bazie warzyw i owoców, Dania gotowe na bazie
warzyw, Dania gotowe na bazie owoców, Kompoty, Soki warzywne
do gotowania, Desery na bazie owoców, chrupki owocowe, chrupki i prażynki ziemniaczane, Wyroby i potrawy na bazie ziemniaków,
owoców i warzyw-również w formie chłodzonej lub mrożonej, 30
Mąka i wyroby i potrawy na bazie mąki, pierogi, pierożki, ravioli,
kołduny, uszka, kluski, knedle, placki na bazie mąki, naleśniki, lasagne, makaron i dania na bazie makaronu, Wyroby zbożowe i piekarnicze, bagietki, bułki, chleb, Ozdoby jadalne do ciast, deserów
i lodów, wafle do lodów, Spody do pizzy, Pizza, Zapiekanki, Tosty,
Kanapki do zapiekania, Ryż i wyroby oraz potrawy na bazie ryżu, Sushi, Kasze spożywcze i wyroby oraz potrawy na bazie kasz, Wyroby
i potrawy na bazie mąki, kasz i ryżu-również w formie chłodzonej
lub mrożonej, Cukier, Lody, polewy do lodów, desery lodowe, Lody
w proszku, Budynie, desery na bazie budyniu, Sosy do potraw, Lód
do napojów, wyroby i potrawy na bazie składników zawartych w tej
klasie, 31 Owoce świeże, warzywa świeże, świeże ryby, mięczaki,
skorupiaki i pozostałe świeże owoce morza, ikra rybia, 35 Usługi
sprzedaży wyrobów i potraw przygotowanych na bazie ziemniaków
w stanie schłodzonym lub mrożonym, krokietów, frytek, knedli, kopytek, pyz, klusek ziemniaczanych, placków ziemniaczanych, Usługi
sprzedaży owoców świeżych oraz w postaci mrożonej i chłodzonej,
Usługi sprzedaży warzyw i owoców gotowanych, konserwowanych,
suszonych i przerobionych na inne sposoby, Usługi sprzedaży potraw na bazie warzyw i owoców, dań gotowych na bazie warzyw,
dań gotowych na bazie owoców, soków owocowych i warzywnych
oraz kompotów, Usługi sprzedaży wyrobów i potraw na bazie mąki,
pierogów, pierożków, ravioli, kołdunów, uszek, klusek, knedli, placków, naleśników, lasagne, makaronów i dań na bazie makaronu,
Usługi sprzedaży wyrobów zbożowych i piekarniczych, bagietek,
bułek, chleba, spodów do pizzy, pizzy, zapiekanek, tostów, kanapek
do zapiekania, Usługi sprzedaży ryżu i wyrobów z ryżu oraz potraw
na bazie ryżu, Usługi sprzedaży kasz spożywczych i wyrobów z kasz
oraz potraw na bazie kasz, Usługi sprzedaży wyrobów i potraw spożywczych przygotowanych na bazie mąki, ryżu i kasz-również w stanie schłodzonym i mrożonym.

(111) 354888
(220) 2022 02 07
(210) 539599
(151) 2022 06 29
(441) 2022 02 28
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES2MOVE
(540)

(210) 539214

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.01, 26.11.08, 05.03.13, 05.03.14,
29.01.12

(591) czarny, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Nauka gimnastyki, Kultura fizyczna, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness.
(111) 354889
(151) 2022 08 23

(220) 2022 03 25
(441) 2022 05 09

(210) 541204
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(732) KISIEL AGNIESZKA NASHE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASHE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety skórzane, Imitacje skóry, Opaski skórzane, Paski skórzane do bagażu,
Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imitacji skóry, Pokrowce
skórzane na sprężyny, Rzemienie, Skórzane aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Sznury skórzane, Aktówki, dyplomatki,
Aktówki, teczki, Aktówki [wyroby skórzane], Artykuły podróżne
[walizki, torby], Bagaż, Elastyczne torby na odzież, Etui, futerały
na dokumenty, Etui do kart kredytowych, Etui na karty kredytowe
(portfele), Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui z imitacji skóry, Kopertówki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kuferki na kosmetyki [puste], Kufry i torby podróżne, Kufry i walizki, Małe plecaki,
Małe torby dla mężczyzn, Małe walizki, Małe torebki kopertówki,
Niewielkie torby podróżne, Plecaki, Plecaki [małe], Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Paski do portmonetek, Pasy do bagażu,
Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Podróżne (Kufry-), Podróżne (Torby-), Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry,
Pojemniki na wizytówki, Portfele, Portfele skórzane, Portmonetki
skórzane, Pudła skórzane na kapelusze, Sakiewki skórzane, Saszetki
męskie, Saszetki biodrowe, Skórzane torebki, Skórzane walizki podróżne, Sportowe torby, Stylowe torebki, Teczki i aktówki, Teczki
na dokumenty, Torby, Torby i portfele skórzane, Torby podróżne
wykonane ze skóry, Torby podróżne, Torby podróżne wykonane
z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych,
Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby turystyczne, Torby uniwersalne, Torebki, Torby z imitacji skóry, Torebki-kuferki [Boston
bag], Torby przenośne, Torebki męskie, Torebki na ramię, Torebki
wieczorowe, Torebki wykonane ze skóry, Torebki wykonane z imitacji skóry, Walizeczki, Walizki, Walizki skórzane, Walizki podróżne,
Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Zawieszki, etykiety
na bagaż [wyroby ze skóry], Etui na klucze, Parasole, Skórzane smycze, Skórzane torby na zakupy, Etui na karty [wyroby skórzane], Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Szkockie torebki futrzane
lub skórzane [sporran], Skórzane pasy na ramię, Torebki damskie,
Torby sportowe, Portmonetki, Sakwy, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki,
Aktówki, Torebki na biodra [nerki], Torby na pas i na biodra [nerki],
Paski do torebek na ramię.
(111) 354890
(220) 2021 12 28
(210) 538184
(151) 2022 06 27
(441) 2022 02 21
(732) STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LTD., Pekin (CN)
(540) (znak słowny)
(540) CAP1400
(510), (511) 9 System sterowania dla elektrowni jądrowej, Aparatura
sterownicza elektrowni jądrowej, Oprogramowanie do sterowania elektrowni jądrowej, Elektroniczne systemy kontrolne, Urządzenia nukleoniczne, Detektory jądrowe do wykrywania cząstek
promieniowania jądrowego, Detektory promieniowania, Urządzenia sejsmograficzne, Elektryczne przyrządy testujące, Urządzenia
do wzorcowania, Przyrządy związane z promieniami atomowymi,
Wykrywacze [detektory], Urządzenia do mierzenia promieniowania, System automatyki dla elektrowni, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
Sterowniki automatyki przemysłowej, Aparatura elektryczna do komutacji, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
Urządzenia testujące i pomiarowe do użytku w testowaniu wydajności i skuteczności urządzeń elektrowni, System integracji i automatyki stacji elektroenergetycznej.
(111) 354891
(220) 2022 01 14
(210) 538726
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., Wuhan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RGD Red 100s
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, ciemnoczerwony, czerwony,
jasnoczerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów,
Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne.
(111) 354892
(220) 2022 01 14
(210) 538731
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., Wuhan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Blue 100s
(540)

(591) biały, szary, granatowy, ciemnoniebieski, niebieski, błękitny
(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów,
Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne.
(111) 354893
(220) 2022 01 14
(210) 538733
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., Wuhan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Pink FLOWER
(540)

(591) biały, szary, ciemnoróżowy, różowy, jasnoróżowy,
jasnoczerwony, czerwony, zielony, jasnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 05.05.20, 05.05.21, 25.07.15
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów,
Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne.
(111) 354894
(220) 2022 01 14
(210) 538742
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., Wuhan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Blue BIRD

32

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(591) biały, szary, granatowy, czarny, błękitny, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, niebieski
(531) 03.07.16, 03.07.24, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 25.07.15
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów,
Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne.
(111) 354895
(220) 2022 01 14
(210) 538744
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., Wuhan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Bright BUTTERFLY
(540)

(591) biały, szary, ciemnozielony, zielony, jasnozielony, żółty,
niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 25.07.15, 03.13.01
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry do papierosów,
Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne.
(111) 354896
(220) 2022 01 31
(151) 2022 06 22
(441) 2022 02 21
(732) ASSMAN KRZYSZTOF, Ostrówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALOWY KANAŁ
(540)

(210) 539272

(591) szary, srebrny, granatowy, brązowy, żółty, biały
(531) 04.05.21, 14.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Stal spawalnicza, Drut spawalniczy, Metale do spawania, Drut do spawania, Pręty do spawania, Tabliczki metalowe
do spawania, Metale do spawania żeliwa, Elektrody spawalnicze
w otulinie, Materiały spawalnicze i lutownicze, Lut twardy do użytku
w spawaniu, Pręty metalowe do lutowania i spawania, 7 Spawarki,
Spawarki ultradźwiękowe, Spawarki laserowe, Spawarki plazmowe,
Spawarki elektrofuzyjne, Spawarki elektryczne, Spawarki gazowe,
Spawarki łukowe, Roboty spawające, Roboty spawalnicze, Palniki
spawalnicze, Spawarki na gaz, Automatyczne spawarki elektryczne,
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Spawarki wysokiej częstotliwości, Spawarki i lutownice, Elektryczne spawarki łukowe, Samoczynne maszyny spawające, Elektryczne
palniki spawalnicze, Ultradźwiękowe głowice spawalnicze, Maszyny
do spawania drutu, Spawarki do tworzyw sztucznych, Elektryczne
spawarki do grzejników, Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne urządzenia do spawania, Acetylenowo-tlenowe urządzenia
spawające, Acetylenowo-tlenowe maszyny spawające, Elektrody
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], Elektrody do urządzeń spawalniczych, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania,
Maszyny do spawania metali [gaz], Maszyny do spawania metalu
[elektryczne], Maszyny do spawania gorącym powietrzem, Maszyny
do spawania rur termoplastycznych, Maszyny do spawania łukiem
elektrycznym, Maszyny elektryczne do spawania oporowego, Regulatory do użytku w spawarkach, Maszyny do spawania doczołowego
przewodów [gazowe], Maszyny do spawania materiałów z tworzyw
sztucznych, Palniki stanowiące części urządzeń do spawania gazowego, Maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, Maszyny do spawania do użytku w branży jubilerskiej, Zrobotyzowane urządzenia
do spawania za pomocą łuku elektrycznego, Palniki do spawania gazowego, Szlifierki, Szlifierki obrotowe, Szlifierki oscylacyjne, Szlifierki
taśmowe, Szlifierki podłogowe, Szlifierki precyzyjne, Automatyczne
szlifierki, Szlifierki tarczowe, Szlifierki śrubowe, Szlifierki odśrodkowe, Szlifierki wibracyjne, Szlifierki [maszyny], Szlifierki rotacyjne,
Szlifierki kątowe, Narzędzia szlifierskie do szlifierek, Wysokowydajne
maszyny szlifujące, Szlifierki do łańcuchów, Szlifierki do otworów,
Szlifierki stołowe [maszyny], Szlifierki taśmowe [maszyny], Szlifierki
oscylacyjne [maszyny], Obrabiarki do szlifowania, Szlifierki [ręczne
obsługiwane elektrycznie], Szlifierki [do obróbki metalu], Szlifierki do narzędzi tnących, Maszyny do szlifowania podłóg, Maszyny
do szlifowania [elektryczne], Maszyny do szlifowania kształtowego,
Maszyny do szlifowania ostrzy, Granulatory do szlifowania nadlewów, Koła szlifierskie [części maszyn], Taśmy ścierne do szlifierek
elektrycznych, Szlifierki do wykańczania zarysu ewolwentowego,
Elektryczne szlifierki do cięcia chodników, Tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, Tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych,
Szlifierki do przeszlifowywania krawędzi narzędzi, Szlifierki do ceramiki i metalu, Narzędzia szlifierskie [części do maszyn], Kamienie
szlifierskie (części do maszyn), Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, Szlifierki
jako narzędzia z napędem elektrycznym, Maszyny do szlifowania
[do obróbki drewna], Maszyny szlifierskie z kołem zębatym stożkowym, Narzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], Tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, Taśmy szlifierskie do użytku z maszynami, Narzędzia szlifierskie z kołem zębatym stożkowym, Dyski
ścierne do szlifierek z napędem elektrycznym, Szlifierki do obróbki
za pomocą ściernic [maszyny], Szczotki tarczowe z drutu do szlifierek elektrycznych, Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu,
Odpylacze cyklonowe do zbierania drobinek w pracach szlifierskich,
Szlifierki z przekładniami kątowymi z kołami o zębach krzywoliniowych, 9 Przyłbice spawalnicze, Okulary spawalnicze, Transformatory
spawalnicze, Maski do spawania, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, Pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu
stali i tytanu (Ti), 40 Cięcie stali, Polerowanie stali nierdzewnej, Usuwanie osadów stałych, Usługi polerowania stali nierdzewnej, Usługi
czyszczenia stali nierdzewnej, Usługi z zakresu zbrylania materiałów
stałych, Usługi spawalnicze, Wytwarzanie na zamówienie stalowych
elementów konstrukcyjnych, Produkcja na zamówienie stalowych
elementów konstrukcyjnych, Obróbka cieplna i nakładanie powłok
na stal, Odzyskiwanie ciał stałych ze środków wodnych poprzez wytrącanie chemiczne, Nakładanie materiałów wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej, Wynajem aparatury do spawania,
Wypożyczanie elektrycznych spawarek, Wypożyczanie gazowych
urządzeń do spawania, Wypożyczanie elektrycznych urządzeń
do spawania, Łączenie elementów przy użyciu technik spawania
ultradźwiękami, Szlifowanie, Szlifowanie powierzchni, Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie
dokładne i polerowanie ścierne.

(111) 354897
(220) 2022 02 18
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) PRAŻMOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AREA HOUSE JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

(210) 540071
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(540)

(591) żółty, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami.
(111) 354898
(220) 2022 02 07
(210) 539600
(151) 2022 06 29
(441) 2022 02 28
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y2M
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Nauka gimnastyki, Kultura fizyczna, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness.
(111) 354899
(220) 2022 02 22
(210) 540219
(151) 2022 06 29
(441) 2022 03 14
(732) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQURE
(540)
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kim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn.

(111) 354901
(220) 2022 02 04
(210) 539474
(151) 2022 07 06
(441) 2022 02 28
(732) POLASIK MARCIN PPHU MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezenfex.pl
(540)

(591) pomarńczowy, żółty, czerwony, szary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 Maty, Chodniki [maty], Maty korkowe, Maty antypoślizgowe, Podłoża antypoślizgowe, Maty modułowe, Maty dezynfekcyjne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
środki dezynfekujące do użytku domowego, płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], środki odkażające, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, wolnostojące prysznice odkażające, bramownice odkażające, niecki dezynfekcyjne, maty,
chodniki [maty], maty korkowe, maty antypoślizgowe, podłoża antypoślizgowe, maty dezynfekcyjne, maty modułowe.
(111) 354902
(220) 2022 02 14
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit REGULAR
(540)

(210) 539825

(591) czerwony
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Akceleratory promieniowania jonizującego, 10 Urządzenia do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego, aparatura
elektromedyczna wykorzystująca promieniowanie jonizujące, aparatura elektromedyczna wykorzystująca izotopy promieniotwórcze.
(111) 354900
(220) 2022 02 22
(210) 540222
(151) 2022 06 29
(441) 2022 03 14
(732) FIGIEL KONRAD, Jenin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITTICI
(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 rękawkami, 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, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie,
Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krót-

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku w papierosach
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar,
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych,
Łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym
zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń
bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Pojemniki
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów elektronicznych.
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(111) 354903
(220) 2022 02 14
(210) 539835
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) BOJAR-ANTONIUK JOANNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Art DeKot
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy i zdjęcia, Obrazy artystyczne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, 41 Zarządzanie stroną artystyczną w zakresie malowania
wizerunków kotów, Usługi malowania artystycznego obrazów z wizerunkami kotów, 42 Grafika artystyczna, Usługi artystów grafików,
Projektowanie grafiki, Tworzenie stron internetowych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 354904
(220) 2022 02 14
(210) 539838
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) PENKALA MAŁGORZATA ŚWIAT INSPIRACJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOL fashion
(540)

(591) różowy, fioletowy
(531) 02.09.01, 09.05.03, 09.01.05, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16
(510), (511) 16 Kalendarze, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 Walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 Kubki,
Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień
na żywo, Tłumaczenia.
(111) 354905
(220) 2022 02 16
(210) 539932
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) FIGAT-MICHALAK ELŻBIETA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IDEA LEGAL
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne związane
z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi
prawne], Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo
[usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi
prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie
praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie
praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami,
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produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi
prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie
znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne],
Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne],
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], Rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo
prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania
związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne
dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania własności
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie procedur
związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami
licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw
do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw
autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności
intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem
tych praw, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne].

(111) 354906
(220) 2022 02 22
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 14
(732) TORCZYŃSKI TOMASZ PRINTOR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Printor
(540)

(210) 540137

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Komponenty elektryczne i elektro-
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niczne, Podzespoły elektroniczne, Obwody drukowane, Płytki z elementami elektronicznymi, 40 Wyrób produktów na zamówienie,
Produkcja na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów drukowanych, Montowanie produktów dla osób trzecich, Montaż elementów elektronicznych, Obróbka kabli i przewodów, Drukowanie,
Trawienie [wytrawianie], Powlekanie podzespołów i elementów elektronicznych lakierami i zalewami, Laserowe cięcie blach, 42 Usługi
naukowe i technologiczne, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania układów elektronicznych, Projektowanie
urządzeń elektrycznych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Testowanie produktów, Programowanie urządzeń,
Opracowywanie nowych produktów, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu.

(111) 354907
(220) 2022 01 14
(210) 538692
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) PROSZAK-PASTERZ MARLENA POLIMEDIA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC ODKRYWCÓW Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki
6 czerwca 2020 RZESZÓW
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, granatowy, szary
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport.
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go piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe.

(111) 354909
(220) 2022 01 21
(210) 538910
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) KAIROS EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALGORYTM DWUNASTEK
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 44 Usługi fryzjerskie.
(111) 354910
(220) 2022 02 02
(210) 539327
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Auroprego
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne,
w tym leki na padaczkę stosowane w leczeniu skojarzonym napadów
częściowych u dorosłych, w tym napadów wtórnie uogólnionych.
(111) 354911
(220) 2022 02 02
(210) 539382
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA ROŚLINNA
(540)

(111) 354908
(220) 2022 01 19
(210) 538842
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUŻLOVE PILS
(540)

(591) biały, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wiaderek
do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo,
Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki,
z suwakiem, Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze
do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Otwieracze do butelek
[ręczne], Podstawki pod butelki [stojaki], Szklanki bez uchwytów,
Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki do piwa, Urządzenia
do schładzania butelek, 25 Apaszki, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy
polarowe, Czapki, Czapki z daszkiem, Bandany, Koszulki, Koszulki
z krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, Szaliki, 32 Brzeczka piwna,
Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Drinki
na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu
ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo Hefeweizen,
Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo Pils, Piwo
o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, ciemne-

(591) zielony, biały, czerwony, niebieski
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Bezmleczne substytuty
mleka, Mleko ryżowe, Mleko z nasion konopi jako substytut mleka,
Mleko z orzeszków ziemnych, Napoje na bazie mleka, Roślinne substytuty mleka, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe [napój], Mleko migdałowe, Mleko o różnych smakach, Mleko
owsiane, Mleko sojowe, Napoje mleczne, Napoje z produktów mlecznych, Mleko, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie orzechów
i soi, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie kokosu.
(111) 354912
(220) 2022 02 04
(210) 539486
(151) 2022 07 06
(441) 2022 02 28
(732) ABART PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abart .pro
(540)

(591) czarny, szary, złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputery i sprzęt komputerowy.
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(111) 354913
(220) 2022 02 09
(210) 539655
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) KWIECIEŃ KRYSTIAN, Siewierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANIMMALS
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, 41 Organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Nauczanie, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kształcenie
ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi sportowe i kulturalne, 45 Usługi w zakresie ochrony, Usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia.
(111) 354914
(220) 2022 02 15
(210) 539847
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CloudTAX
(540)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo
podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi biegłych
rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie
danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, informacja o powyższych usługach,
36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane
z podatkami [nie księgowość], Konsultowanie zeznań podatkowych
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków].
(111) 354915
(220) 2022 02 15
(210) 539850
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONIC 76
(540)

(591) czarny, zielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.05.02, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Tonik zawierający chininę.
(111) 354916
(220) 2022 02 15
(210) 539882
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 07
(732) FEMIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEMIDEA
(540)

(591) jasnoróżowy, brązowy
(531) 02.03.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Dostarczanie informacji
z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
Usługi ginekologiczne, Usługi położnicze, Usługi fizjoterapii.
(111) 354917
(220) 2022 02 15
(210) 539885
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSPODA POD GAJEM
(540)

(591) brązowy
(531) 01.01.05, 01.01.10, 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17,
29.01.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.10
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi agencji w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Restauracje samoobsługowe, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji,
Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, Usługi barowe,
Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
(111) 354918
(220) 2022 02 16
(210) 539899
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Q-WATER X-POWER
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty
do prania, Środki do czyszczenia pojazdów, Barwniki do celów kosmetycznych, Wosk samochodowy, Wosk karnauba do samochodów, Wosk
do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, Szampony do pojazdów, Szampony do mycia samochodów, Środki do polerowania samochodów, Środki do polerowania opon pojazdów, Środki do nadawania
połysku samochodom, Spryskiwacze szyb samochodowych (Płyny
do-), Preparaty czyszczące do samochodów, Płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, Detergenty do samochodów, Preparaty myjące do pojazdów, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie higieniczne
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, Doradztwo dotyczące naprawy pojaz-
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dów, Dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, Instalowanie
na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicznych części
do pojazdów [tuning], Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Konserwacja pojazdów, Mycie pojazdów, Nakładanie farb antykorozyjnych
na pojazdy, Naprawa instalacji do mycia pojazdów, Zabezpieczanie
pojazdów silnikowych przed korozją, Usługi myjni pojazdów, Polerowanie pojazdów, Czyszczenie pojazdów.

(111) 354919
(220) 2022 02 24
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) ŚLĘZAK RAFAŁ BARBERSHOP, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER SHOP Rafał Ślęzak Since 2012
(540)

(732) PERZANOWSKI ARKADIUSZ KANCELARIA RADCOWSKA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP
(540)

(210) 540251

(531) 24.17.01, 24.17.25, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(111) 354923
(220) 2022 02 25
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) INDUSTRY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iAUTOMATYKA
(540)

(531) 09.07.01, 10.05.05, 10.05.99, 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie salony
fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo, Fryzjerskie (Salony-),
Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich,
Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonów fryzjersko
-kosmetycznych.
(111) 354920
(220) 2022 02 24
(210) 540253
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) ADAMIAK-RÓŻAŃSKA MAGDALENA, Dłutów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&M
(540)

(591) zielony, ciemnozłoty
(531) 02.09.01, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce.
(111) 354921
(220) 2022 02 24
(210) 540277
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) WAKSMUNDZKA DOMINIKA FORMA NA LATA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W FORMA NA LATA
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14, 01.15.05
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież, 41
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport.
(111) 354922
(151) 2022 07 06

(220) 2022 02 25
(441) 2022 03 21
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(210) 540357

(210) 540363

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 24.17.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacyjne w zakresie automatyki udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych w Internecie,
Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Pisanie tekstów do celów reklamowych i promocyjnych,
Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online w dziedzinie automatyki, Reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich,
Usługi zarządzania społecznością online, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Usługi dotyczące: organizowania i/lub prowadzenia targów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych,
kojarzenia kontrahentów w celu zawierania umów handlowych, 41
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, webinarów [szkolenia], Edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, Udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie publikacji biuletynów (newsletterów), Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie
automatyki, Usługi pisania blogów, Usługi biblioteczne świadczone
za pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierającej informacje z zakresu automatyki, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 354924
(220) 2022 02 28
(210) 540383
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) ROMANIUK NATALIA, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMPROWIZJA
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport.
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(111) 354925
(220) 2022 01 03
(210) 538361
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klub Pod Palmą www.palma.rzeszow.pl 1985
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 05.03.07, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 25.07.08, 25.01.18,
26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Dyskoteki, Usługi klubów nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych.
(111) 354926
(220) 2022 01 10
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) Sidela SA, Montevideo (UY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kropelka ŻEL
(540)

(210) 538535

(591) białym, ciemnoniebieski, ciemnoszary, ciemnozielony,
czarnym, czerwony, jasnoszary, niebieski, pomarańczowy, szary,
zielony
(531) 26.04.16, 01.15.15, 26.11.01, 19.03.03, 29.01.15
(510), (511) 16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Materiały papiernicze i artykuły biurowe,
z wyjątkiem mebli, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, Materiały do rysowania i materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Arkusze, folie
i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego.
(111) 354927
(220) 2022 01 10
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) SIWICKI TOMASZ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOCZESNY POŚREDNIK.PL
(540)
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36 Agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, dzierżawy, zamiany nieruchomości, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, pośrednictwo
w udzielaniu kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych,
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(111) 354928
(220) 2022 01 18
(210) 538810
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, złoty, żółty, brązowy, szary, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 08.05.01, 05.11.05, 03.07.03,
03.07.19, 08.01.01, 26.01.01, 26.01.15, 25.01.05
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty nabiału,
Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj,
Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory
do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek,
Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie
soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski jajeczne zawarte w tej klasie, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery
jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe
posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny,
z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, z grzybów,
z orzechów, z nasion roślin strączkowych.
(111) 354929
(220) 2022 01 18
(210) 538811
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi
(540)

(210) 538542

(591) granatowy
(531) 04.05.03, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.23, 29.01.11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, publikacje elektroniczne
na nośnikach danych, 35 Reklama za pomocą stron internetowych,

(591) biały, czerwony, czarny, złoty, żółty, brązowy, szary, zielony
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.09.17, 08.01.01, 08.05.01, 25.01.05,
26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty nabiału,
Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj,
Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory
do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, Dziczyzna, Pasz-
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tety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek,
Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, mięsne, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski jajeczne zawarte w tej klasie, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy ziemniaczane,
Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki składające się
całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców
morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin
strączkowych.
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(510), (511) 25 Koszule, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Bluzy dresowe,
Bluzy z kapturem.

(111) 354932
(220) 2022 02 02
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 28
(732) MAYER MARIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA ŚWIATA WE FRYZJERSTWIE
im. Mario Mayera W.B.A.
(540)

(210) 539375

(111) 354930
(220) 2022 01 18
(210) 538813
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, złoty, żółty, brązowy, szary, zielony,
ciemnozielony
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.09.06, 08.01.01, 08.05.01, 25.01.05, 26.01.15,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty nabiału,
Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj,
Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty
mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, Dziczyzna,
Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), Buliony, Sałatki warzywne, mięsne, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski jajeczne zawarte
w tej klasie, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe,
Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy
ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa,
z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów,
z nasion roślin strączkowych.
(111) 354931
(220) 2022 02 02
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) PIOTROWSKI MARCIN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASY RIDER MOTOZLOTY.COM
(540)

(210) 539342

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 02.09.23, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13

(591) szary, biały, czarny, niebieski, czerwony
(531) 01.17.02, 02.09.12, 09.01.07, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.20, 24.07.01,
25.07.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(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, Fryzjerskie (Salony-), 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) 354933
(220) 2022 02 02
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 28
(732) MAYER MARIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI W BARBERINGU
im. Mario Mayera W.B.A.
(540)

(210) 539376

(591) biały, szary, czarny, niebieski, czerwony
(531) 01.17.02, 02.09.12, 09.01.07, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.20, 24.07.01,
25.07.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
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(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, Fryzjerskie (Salony-), 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) 354934
(220) 2022 02 02
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 28
(732) MAYER MARIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA ŚWIATA W BARBERINGU
im. Mario Mayera W.B.A.
(540)

(210) 539377

(591) szary, biały, czarny, niebieski, czerwony
(531) 01.17.02, 02.09.12, 09.01.07, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.20, 24.07.01,
25.07.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(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, Fryzjerskie (Salony-), 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) 354935
(220) 2022 02 08
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 539581
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(540) HELPNOW
(540)

(591) żółty, biały
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 45
Usługi prawne.
(111) 354936
(220) 2022 02 11
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATEMATYKA W PUNKT
(540)

(210) 539746

(591) biały, żółty, fioletowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
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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,
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 kolekcjono-
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wania 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) 354937
(220) 2022 02 11
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zamieńmy słowo
(540)

(210) 539748

(591) biały, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(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,
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pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury,
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę,
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 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
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audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania,
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line
kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz
danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej
i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki,
nauczania i wychowania świadczone m.in, Drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji
książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie
bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie 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
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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) 354938
(220) 2022 02 14
(210) 539833
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) BONCARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prezent Idealny
(540)

(591) zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Elektroniczne karty płatnicze, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne, terminale i czytniki kart, Kodowane karty
podarunkowe, Kodowane karty upominkowe, Kodowane przedpłacone karty płatnicze, Przedpłacone karty telefoniczne kodowane
magnetycznie, E-kody, doładowania prepaid, E-gifty, kody do gier,
vouchery wakacyjne, w formie elektronicznej bądź cyfrowej, Elektroniczne karty podarunkowe, Utrwalone na nośnikach informacje
i dane, Oprogramowanie, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 35 Usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w dziedzinie zarządzania sprawami handlu, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, Sprzedaż detaliczna i hurtowa
urządzeń i nośników do przechowywania danych, elektronicznych
kart płatniczych, kart z obwodami scalonymi zintegrowanymi, kart
magnetycznych, terminali i czytników kart, kodowanych kart podarunkowych, kodowanych kart upominkowych, kodowanych przedpłaconych kart płatniczych, przedpłaconych kart telefonicznych
kodowanych magnetycznie, e-kodów, doładowań prepaid, e-giftów,
kodów do gier, voucherów wakacyjnych, elektronicznych kart podarunkowych, utrwalonych na nośnikach informacji i danych, oprogramowania, oprogramowania do handlu elektronicznego i płatności
elektronicznych, 36 Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, debetowymi i płatniczymi, kartami identyfikacyjnymi, kartami
upoważniającymi do zakupów, kartami stałego klienta i rabatowymi,
usługi dotyczące elektronicznego transferu kapitału, usługi wystawiania elektronicznych wyciągów z kont związanych z rozliczaniem
i autoryzacją transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, organizowanie sieci punktów akceptujących zapłatę kartami płatniczymi,
usługi w zakresie wprowadzania na rynek lokalnych kart płatniczych
własnej emisji oraz bonów wartościowych, Wydawanie i dystrybucja
kart podarunkowych, Wydawanie i dystrybucja płatniczych kart upominkowych, Wydawanie i dystrybucja kart przedpłaconych i bonów,
Dystrybucja kart podarunkowych różnych emitentów, e-voucherów
oraz voucherów na przeżycie.
(111) 354939
(220) 2022 02 15
(210) 539874
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 07
(732) CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PARK POZNAŃ
(540)

(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 06.07.04, 06.07.25
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków,
Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Zarządzanie majątkiem, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wymiana walutowa, Wymiana walut [kantory],
Wynajem pomieszczeń biurowych, 37 Budownictwo, Informacja
budowlana, Informacja o naprawach, Izolowanie budynków, Malowanie, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż rusztowań,
Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Nadzór
budowlany, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy.
(111) 354940
(220) 2022 02 15
(210) 539879
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 06.01.04, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.23, 26.07.25
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze,
Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne
jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo o smaku kawy, Piwo
jasne typu ale, Korzenne piwa, Piwa smakowe, Napoje na bazie piwa,
Piwa o małej zawartości alkoholu, Napoje bezalkoholowe o smaku
piwa, Mineralizowane piwa, Drinki na bazie piwa, Czarne piwo [piwo
ze słodu palonego], Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Indyjskie piwa jasne ale (IPA),
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych,
piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw,
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu,
porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa
i lemoniady, mineralizowanych piw, drinków na bazie piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43 Usługi hotelowe, udostępnianie
miejsc noclegowych, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
Hotelowe usługi kateringowe, Organizowanie posiłków w hotelach,
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa ga-
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stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje
oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie
informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie
barów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.

(111) 354941
(220) 2022 02 15
(210) 539911
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AL Finance
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja
o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Usługi
wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi
w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubezpieczeniowymi,
Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena strat ubezpieczeniowych,
Planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne,
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Tworzenie
funduszy inwestycyjnych, Administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępniania informacji
oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring,
Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi
bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, Usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich
wyżej wymienionych usług.
(111) 354942
(220) 2022 02 15
(210) 539912
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AL Ubezpieczenia
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja
o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Usługi
wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania rosz-
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czeń ubezpieczeniowych, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi
w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubezpieczeniowymi,
Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena strat ubezpieczeniowych,
Planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne,
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Tworzenie
funduszy inwestycyjnych, Administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępniania informacji
oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring,
Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi
bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, Usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich
wyżej wymienionych usług.

(111) 354943
(220) 2022 02 15
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 14
(732) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL Finance
(540)

(210) 539913

(591) złoty, burgundowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja
o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Usługi
wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi
w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubezpieczeniowymi,
Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena strat ubezpieczeniowych,
Planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne,
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Tworzenie
funduszy inwestycyjnych, Administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępniania informacji
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oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring,
Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi
bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, Usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich
wyżej wymienionych usług.

(111) 354944
(220) 2022 02 15
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 14
(732) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL Ubezpieczenia
(540)

(210) 539914

(591) złoty, burgundowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja
o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Usługi
wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi
w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubezpieczeniowymi,
Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena strat ubezpieczeniowych,
Planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne,
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Tworzenie
funduszy inwestycyjnych, Administrowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępniania informacji
oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring,
Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi
bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, Usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich
wyżej wymienionych usług.

(111) 354945
(220) 2022 02 16
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 14
(732) Age International, Inc., Frankfort (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 539952

(531)
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ekstrakty alg do celów spożywczych,
Ryby, Owoce w puszkach, Suszone owoce, Przetworzona areka,
Warzywa suszone, Jaja, Mleko, Jogurt, Napoje mleczne z przewagą
mleka, Tłuszcze jadalne, Galaretki, Orzechy przetworzone, Grzyby przetworzone, Tofu, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, 30
Kawa, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Herbata, Herbata rozpuszczalna, napoje na bazie herbaty, Cukier biały, Wyroby cukiernicze, Miód, Ciastka, Ryż błyskawiczny, Mąka pszenna, Makaron
nitki, Przekąski na bazie zbóż, Skrobia do celów spożywczych, lody,
Sól kuchenna, Ocet, Zaczyn, Przyprawy, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Preparaty
usztywniające do bitej śmietany, 31 Ziarna [zboże], Kukurydza (nieprzetworzona), Szyszki chmielowe, Chmiel, Chmiel nieprzetworzony,
Rośliny, Owoce świeże, Warzywa świeże, Nasiona, Słód dla piwowarstwa i gorzelni, 32 Drinki na bazie piwa, Stout [rodzaj mocnego,
ciemnego piwa], Piwo, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napój bezalkoholowy zawierający colę i cydr, Koktajle bezalkoholowe, Woda czysta
[napój], Soki, Woda gazowana, Woda mineralna [napoje], Woda [napoje], Woda sodowa, Woda destylowana do picia, Woda gazowana
(Preparaty do produkcji-), Bezalkoholowe preparaty do produkcji
napojów, 33 Whisky, Whisky mieszana (mieszanka whisky zbożowej
i słodowej), Whisky słodowa, Brandy, Wódka, Alkoholowe ekstrakty
owocowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likiery, Alkohole
wysokoprocentowe [napoje], Wino śliwkowe, Wino, Słodkie wina,
Dżin, Rum, Koktajle.
(111) 354946
(220) 2022 02 17
(210) 539993
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) ADAMCZEWSKI MAREK ABUD, Chojnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Świat Mai
(510), (511) 41 Usługi placów zabaw, Usługi dziecięcych placów zabaw, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka].
(111) 354947
(220) 2022 02 21
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 14
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-EPE Akademia Farmacji Praktycznej
(540)

(210) 540099

(531) 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 16 Periodyki [czasopisma], Broszury, Czasopisma [periodyki], Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Podręczniki
instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Książki edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Publikacje edukacyjne,
Drukowane materiały edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Gry internetowe [nie do pobrania],
Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych] w Inter-
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necie, Usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z kształceniem
ustawicznym za pośrednictwem Internetu, Informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych
sieci komunikacyjnych, Usługi edukacyjne z zakresu farmacji, Wydawanie nagród edukacyjnych, Organizowanie zawodów i ceremonii
przyznawania nagród, Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Wydawanie publikacji z zakresu farmacji i medycyny, Usługi
w zakresie konferencji, Kursy korespondencyjne, Usługi nauki na odległość świadczone online, 42 Platforma jako usługa [PaaS].

(111) 354948
(220) 2022 02 21
(210) 540107
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) MUSZ PRZEMYSŁAW IMER SYSTEMS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMER SYSTEMS
(540)

(591) czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 02.09.01, 24.01.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Biochipy, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Gazometry, Hełmy neuronowe, nie do celów medycznych,
Inkubatory dla kultur bakteryjnych, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Kamery
termowizyjne, Kombinezony haptyczne, inne niż do celów medycznych, Komory dekompresyjne, Komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Mierniki, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów
elektronicznych, Okulary inteligentne, Oprogramowanie jako urządzenie medyczne [SaMD], do pobrania, Platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przyrządy
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy
do pomiaru wysokości, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy
i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy pomiarowe, Przyspieszeniomierze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity
rozdzielcze [elektryczność], Respiratory do filtrowania powietrza,
Rękawice cybernetyczne, Roboty laboratoryjne, Satelity do celów
naukowych, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Skanery 3D, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektrografy,
Spektroskopy, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Termometry nie do celów medycznych, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, Urządzenia do analizy gazu,
Urządzenia do analizy żywności, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia do generowania gazu do celów kalibracji, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do obrazowania
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru
ciśnienia, Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia i przyrządy do fizyki,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych,
Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia
wysokiej częstotliwości, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wykrywacze [detektory], Wzmacniacze, Zestawy danych, rejestrowane
lub do pobrania, 10 Analizatory do identyfikacji bakterii do celów
medycznych, Analizatory do użytku medycznego, Analizatory składu ciała, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Aparaty do mierzenia cholesterolu,
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Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Audiometry, Boty
do celów medycznych, Cewniki, Chirurgiczne klamry, Defibrylatory,
Dializatory, Elektrody do użytku medycznego, Elektrokardiografy,
Elektryczne pistolety do masażu, Galwaniczna aparatura terapeutyczna, Gastroskopy, Hemometry, Insuflatory, Kamery endoskopowe do celów medycznych, Kaski neuronowe do celów medycznych,
Kombinezony haptyczne do celów medycznych, Komory inhalacyjne, Kompresory [chirurgia], Koncentratory tlenu do zastosowań
medycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lasery
do celów medycznych, Łóżka specjalnie skonstruowane do celów
medycznych, Maski anestezjologiczne, Maski do sztucznego oddychania, Meble wykonane specjalnie do celów medycznych, Medyczna aparatura chłodząca do leczenia udaru cieplnego, Medyczna
aparatura chłodząca do stosowania w hipotermii terapeutycznej,
Naklejki termoczułe do użytku medycznego, Nanoroboty do celów
medycznych, Odzież kompresyjna, Oftalmometry, Oftalmoskopy,
Opaski do akupresury, Pasy do celów medycznych, elektryczne,
Pasy galwaniczne do celów medycznych, Pompy do celów medycznych, Prowadniki do celów medycznych, Respiratory do sztucznego
oddychania, Roboty chirurgiczne, Sondy do celów medycznych,
Spirometry [aparatura medyczna], Stetoskopy, Stymulator serca,
Stymulatory mózgu, Termoelektryczne kompresy [chirurgia], Termometry do celów medycznych, Tomografy do celów medycznych,
Urządzenia do analizy krwi, Urządzenia do anestezji, Urządzenia
do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do kontroli cukrzycy, Urządzenia do masażu, Urządzenia do mierzenia
poziomu cukru we krwi, Urządzenia do monitorowania tętna, Urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, Urządzenia do podawania lekarstw wszczepiane pod skórę, Urządzenia do reanimacji,
Urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia do sztucznego oddychania, Urządzenia do testów
DNA i RNA do celów medycznych, Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy urologiczne, Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Urządzenia
terapeutyczne z gorącym powietrzem, Zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów do celów medycznych, Zestawy
do irygacji, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie sztucznej
inteligencji, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], Kontrola jakości, Medyczne badania naukowe, Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie
kodu komputerowego, Platforma jako usługa [PaaS], Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Programowanie
komputerów, Projektowanie modeli symulowanych komputerowo,
Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie prototypów, Projektowanie systemów komputerowych, Próby kliniczne, Przechowywanie danych
elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
Wzornictwo przemysłowe.
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(111) 354949
(220) 2022 02 25
(210) 540305
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) CHMIELEWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LITTLE ADVENTURE
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca.
(111) 354950
(220) 2022 02 25
(210) 540308
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WRZOS SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Salony Optyczne Wrzos
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z okularami,
okularami słonecznymi i soczewkami kontaktowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami, okularami słonecznymi i soczewkami kontaktowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui
na okulary, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui na okulary,
44 Usługi badania wzroku [zakłady optyczne].
(111) 354951
(220) 2022 02 28
(210) 540390
(151) 2022 07 07
(441) 2022 03 21
(732) ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medano
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Rowery, Rowery elektryczne, Rowery jednokołowe, Hulajnogi (pojazdy), Amortyzatory do rowerów, Bagażniki
do rowerów, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub
rowerów, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki [do dwukołowych
pojazdów mechanicznych lub rowerów], Dopasowane pokrowce
na rowery, Dźwignie hamulców do rowerów, Dzwonki do rowerów,
Hamulce [części rowerów], Kierownice do rowerów, Kierunkowskazy do rowerów, Koła [części rowerów], Kółka boczne do nauki jazdy
na rowerze, Końcówki do kierownicy rowerowej, Korby rowerowe, Kosze przystosowane do rowerów, Łańcuchy [części rowerów], Pedały
do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, Nakładki na szprychy rowerowe, Podpórki rowerowe, Pompki do rowerów, Przerzutki do rowerów, Przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów],
Ramy do rowerów, Riksze rowerowe, Sakwy rowerowe, Siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, Silniki do rowerów, Siodełka
rowerowe, Okrycia siodełek do rowerów, Stabilizatory do rowerów,
Sygnalizatory kierunkowe do rowerów, Torby rowerowe, Uchwyty
na bidony do rowerów, Układy napędowe [części rowerowe], Piasty
do rowerów, Sztyce [części do pojazdów], Przyczepki rowerowe, Lusterka do pojazdów, Foteliki dla dzieci do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi handlu detalicznego
dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi.
(111) 354952
(220) 2022 02 28
(210) 540391
(151) 2022 07 07
(441) 2022 03 21
(732) ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maxim
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Rowery, Rowery elektryczne, Rowery jednokołowe, Hulajnogi (pojazdy), Amortyzatory do rowerów, Bagażniki
do rowerów, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub
rowerów, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki [do dwukołowych
pojazdów mechanicznych lub rowerów], Dopasowane pokrowce
na rowery, Dźwignie hamulców do rowerów, Dzwonki do rowerów,
Hamulce [części rowerów], Kierownice do rowerów, Kierunkowska-
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zy do rowerów, Koła [części rowerów], Kółka boczne do nauki jazdy
na rowerze, Końcówki do kierownicy rowerowej, Korby rowerowe, Kosze przystosowane do rowerów, Łańcuchy [części rowerów], Pedały
do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, Nakładki na szprychy rowerowe, Podpórki rowerowe, Pompki do rowerów, Przerzutki do rowerów, Przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów],
Ramy do rowerów, Riksze rowerowe, Sakwy rowerowe, Siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, Silniki do rowerów, Siodełka
rowerowe, Okrycia siodełek do rowerów, Stabilizatory do rowerów,
Sygnalizatory kierunkowe do rowerów, Torby rowerowe, Uchwyty
na bidony do rowerów, Układy napędowe [części rowerowe], Piasty
do rowerów, Sztyce [części do pojazdów], Przyczepki rowerowe, Lusterka do pojazdów, Foteliki dla dzieci do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi handlu detalicznego
dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi.

(111) 354953
(220) 2022 03 01
(210) 540419
(151) 2022 07 07
(441) 2022 03 21
(732) ELBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELBIAL
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna
ze źródeł nieodnawialnych.
(111) 354954
(220) 2022 01 03
(210) 538359
(151) 2022 06 27
(441) 2022 03 07
(732) STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub Pod Palmą
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Dyskoteki, Usługi klubów nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych.
(111) 354955
(220) 2022 02 11
(210) 539765
(151) 2022 06 24
(441) 2022 03 07
(732) KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Pretendent Karma dla psa Z DROBIEM WITAMINA E
WITAMINA D1 MINERAŁY
(540)

(591) złoty, czarny, niebieski, biały, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.17,
26.01.18, 25.01.19, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22, 03.01.08, 26.04.04,
26.04.17, 26.01.05, 26.01.18, 25.07.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Karma dla kotów, Karma
dla psów, Karma dla zwierząt domowych.
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(111) 354956
(220) 2022 02 21
(210) 540158
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 14
(732) TOSHI CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toshi Capital
(540)

(591) ciemnozielony, beżowy
(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.02.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.12
(510), (511) 36 Inwestycje kapitałowe, Administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie inwestycjami, Administrowanie usługami w zakresie
inwestycji kapitałowych, Administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, Analizy finansowe, Analiza inwestycyjna, Alokacja aktywów, Analizy w zakresie inwestycji, Analizy inwestycji finansowych
i badania w zakresie papierów wartościowych, Doradztwo dotyczące
inwestycji kapitałowych, Doradcze usługi zarządzania finansowego,
Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo w sprawach
finansowych, Działalność finansowa, Elektroniczne transakcje pieniężne, Finansowanie inwestycji, Finansowanie fuzji, Finansowanie
kapitałem własnym, Emisja obligacji, Finansowanie oparte na aktywach, Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie projektów, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Inwestowanie
funduszy kapitałowych, Inwestycje finansowe, Inwestowanie w nieruchomości, Pośrednictwo inwestycyjne, Pożyczki [finansowanie],
Pozyskiwanie kapitału, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Przygotowywanie analiz finansowych, Transakcje finansowe, Udzielanie
informacji dotyczących usług finansowych, Udzielanie informacji
i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie informacji
finansowych inwestorom, Udzielanie informacji inwestycyjnych,
Udzielanie pożyczek finansowych, Usługa zapewniania finansów dla
przedsiębiorstw, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi
analiz finansowych związane z inwestycjami, Usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, Usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, Usługi
finansowania, Usługi dotyczące pożyczek, Usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, Usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowo-inwestycyjne,
Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Usługi inwestycyjne,
Usługi inwestycyjne funduszy typu private equity, Usługi inwestycyjne dla klientów prywatnych, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału
własnego, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka
i kapitału na przedsięwzięcia, Usługi inwestycyjne związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi, Usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
Usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi w zakresie obligacji, Usługi w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi,
Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi
w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi
związane z kapitałem wysokiego ryzyka, Zapewnianie finansowania,
Zarządzanie aktywami finansowymi, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarządzanie finansami, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie funduszami typu
private equity, Zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych,
Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie
inwestycjami w akcje, Zarządzanie kapitałem, Zarządzanie kapitałem
wysokiego ryzyka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie portfelem finansowym, Zarządzanie portfelem udziałów.

(111) 354957
(220) 2022 02 25
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETERSON
(540)
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(210) 540311

(531) 24.01.03, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Przyrządy
do mierzenia czasu, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Bransoletki
identyfikacyjne [biżuteria], 18 Skóra i imitacja skóry, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Laski do chodzenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Parasolki
i parasole (duże), 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 354958
(220) 2022 01 21
(210) 538951
(151) 2022 06 22
(441) 2022 02 28
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DETRI
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, Krople witaminowe.
(111) 354959
(220) 2022 03 16
(151) 2022 08 11
(441) 2022 04 19
(732) KAWKA DAWID, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORME Tree of Life
(540)

(210) 541005

(591) złoty, ciemnozłoty, czarny
(531) 07.05.01, 27.05.01, 24.17.08, 29.01.13
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Sole [nawozy], Sól morska do konserwowania, inna niż do żywności, Produkty mineralne
do użytku w hodowli roślin, Preparaty mineralne do użytku jako
dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mineralne do użytku w produkcji, Nawozy mineralne, Sole magnezu, Sole metali alkalicznych,
Pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, Pierwiastki śladowe
do użytku w rolnictwie, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki
odżywcze dla roślin, 5 Sole do celów medycznych, Sole mineralne
do celów medycznych, Sole wód mineralnych, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety,
Mineralne suplementy odżywcze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe i mineralne, Suplementy mineralne
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do żywności, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Sole magnezu do użytku farmaceutycznego, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla
ludzi i zwierząt, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych.

(111) 354960
(220) 2022 03 16
(151) 2022 08 11
(441) 2022 04 19
(732) KAWKA DAWID, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORMUS Tree of Life
(540)

(210) 541007

(591) złoty, ciemnozłoty, czarny
(531) 07.05.01, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Sole [nawozy], Sól morska do konserwowania, inna niż do żywności, Produkty mineralne
do użytku w hodowli roślin, Preparaty mineralne do użytku jako
dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mineralne do użytku w produkcji, Nawozy mineralne, Sole magnezu, Sole metali alkalicznych,
Pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, Pierwiastki śladowe
do użytku w rolnictwie, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki
odżywcze dla roślin, 5 Sole do celów medycznych, Sole mineralne
do celów medycznych, Sole wód mineralnych, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety,
Mineralne suplementy odżywcze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, Preparaty witaminowe i mineralne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Sole
magnezu do użytku farmaceutycznego, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Mineralne suplementy diety dla zwierząt,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych.
(111) 354961
(220) 2022 01 04
(210) 538437
(151) 2022 08 26
(441) 2022 05 09
(732) CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO
(540)

(591) granatowy, morski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01
(510), (511) 41 Usługi edukacji medycznej, 44 Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość.
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(111) 354962
(220) 2022 02 05
(210) 539584
(151) 2022 06 24
(441) 2022 02 28
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HIMEDIC
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne
i lecznicze do stosowania u ludzi.
(111) 354963
(220) 2017 03 31
(210) 469779
(151) 2022 06 28
(441) 2017 05 22
(732) Zentiva Group, a.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) PALISAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi do zapobiegania
i leczenia chorób i zaburzeń układu nerwowego, psycholeptyki, neuroleptyki, leki przeciwpsychotyczne, wszystkie wyżej wymienione
towary z wyjątkiem preparatów ginekologicznych oraz preparatów
przeznaczonych do stymulacji wzrostu włosów.
(111) 354964
(220) 2020 08 23
(210) 517390
(151) 2022 07 04
(441) 2021 02 22
(732) GACH GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOSENSOR
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne wskazane urządzenia
wyłącznie dla celów edukacyjnych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne z wyłączeniem urządzeń lub
systemów w całości przeznaczonych i dedykowanych wyłącznie
do celów nawigacyjnych związanych z wyznaczaniem trasy podróży lub przejazdu osób podróżujących lub planujących podróż oraz
usługami związanymi z tymi urządzeniami lub systemami w postaci
przekazywania informacji nt. podróży i przemieszczania się lub obsługi map elektronicznych dla ww. celów nawigacyjnych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane z wyłączeniem urządzeń lub systemów w całości przeznaczonych i dedykowanych wyłącznie do celów
nawigacyjnych związanych z wyznaczaniem trasy podróży lub przejazdu osób podróżujących lub planujących podróż oraz usługami
związanymi z tymi urządzeniami lub systemami w postaci przekazywania informacji nt. podróży i przemieszczania się lub obsługi map
elektronicznych dla ww. celów nawigacyjnych, 16 papierowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane do pracy z edukacyjnymi czujnikami pomiarowymi z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, w tym
fizyki, techniki, geografii, biologii, chemii.
(111) 354965
(220) 2020 09 24
(151) 2022 06 30
(441) 2020 11 23
(732) APNOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) foodinly
(540)

(591) czarny, różowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 11.01.04, 26.01.16, 29.01.13

(210) 518671
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(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe bazy danych, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy],
programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania
z Internetu i sieci www, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych biznesowych,
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych,
oprogramowanie do eksploracji danych, zintegrowane pakiety
oprogramowania, platformy oprogramowania komputerowego dla
sieci społecznościowych – wszystkie powyższe usługi z wyłączeniem
usług związanych z gromadzeniem i przechowywaniem przepisów
kulinarnych, 42 badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, badania i doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
integracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych,
treści wideo i wiadomości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i rozwój oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania,
do użytku w komunikacji, zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania – wszystkie powyższe usługi
z wyłączeniem usług związanych z gromadzeniem i przechowywaniem przepisów kulinarnych, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, doradztwo
kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, udostępnianie
opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności.

(111) 354966
(220) 2020 09 24
(151) 2022 06 30
(441) 2020 11 23
(732) APNOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 518672
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(540) foodinly
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe bazy danych, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy],
programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania
z Internetu i sieci www, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych biznesowych,
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych,
oprogramowanie do eksploracji danych, zintegrowane pakiety
oprogramowania, platformy oprogramowania komputerowego dla
sieci społecznościowych – wszystkie powyższe usługi z wyłączeniem
usług związanych z gromadzeniem i przechowywaniem przepisów
kulinarnych, 42 badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, badania i doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
integracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych,
treści wideo i wiadomości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i rozwój oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania,
do użytku w komunikacji, zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania – wszystkie powyższe usługi
z wyłączeniem usług związanych z gromadzeniem i przechowywaniem przepisów kulinarnych, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, doradztwo
kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, udostępnianie
opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności.
(111) 354967
(220) 2021 03 05
(151) 2022 07 05
(441) 2021 04 12
(732) EKIERT PIOTR, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 525628
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(540) COLOURPRO
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.99, 26.05.08
(510), (511) 2 Farba do malowania skór licowych, Farba do malowania skór zamszowych, Szpachla do skóry, Zmywacz do skór, utrwalacz
do farb do skóry, kosmetyk do skór licowych, żaden z ww. towarów
nieprzeznaczony do używania w przemyśle motoryzacyjnym..
(111) 354968
(220) 2020 05 28
(151) 2022 06 23
(441) 2022 02 21
(732) GRADI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRADI INVEST
(540)

(210) 529672

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.09, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży: mieszkań, domów, lokali usługowych, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży
dla osób trzecich, rozpowszechnianie informacji przydatnych nabywcom i najemcom nieruchomości, organizacja inwestycji budowlanych oraz zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
i reklamowymi w celu projektowania, budowy i przygotowania kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja
obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, promocja sprzedaży, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizacja wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży projektów
lokali i/lub budowli mieszkalnych i niemieszkalnych w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży lub przez Internet, 36 Agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, administrowanie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, rozliczenia
finansowe transakcji związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości,
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, usługi w zakresie obrotu,
administrowania i zarządzania nieruchomościami, analizy rynku
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa,
37 Usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności
developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usługi remontowe, usługi wykończeniowe, usługi
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instalacyjne, naprawy obiektów budowlanych, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, usługi budowania obiektów kubaturowych, roboty
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, roboty wodnokanalizacyjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Roboty melioracyjne, prace
budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 43 Usługi
rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji pokoi, pośrednictwa, jak również
wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów na pobyt czasowy,
udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie i zaprowiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego w zakresie zakwaterowania i gastronomii, usługi gastronomiczne, usługi hotelowe.

(111) 354969
(220) 2021 07 07
(210) 531303
(151) 2022 07 05
(441) 2021 09 13
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) BOFORT PREMIUM VODKA WÓDKA est 1987
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, czerwony, szary, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 19.07.01, 19.07.22, 18.03.21, 09.01.10
(510), (511) 33 Wódka.
(111) 354970
(220) 2021 08 18
(210) 532987
(151) 2022 06 23
(441) 2022 02 21
(732) ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KATOKARTA
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu jednorazowego logowania do aplikacji online.
(111) 354971
(220) 2021 08 31
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carmotion accessories
(540)

(210) 533394

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 27.05.01, 01.01.08, 01.01.02, 29.01.13
(510), (511) 5 Apteczka pierwszej pomocy, apteczki pierwszej pomocy wyposażenie, środki sanitarne, środki do dezynfekcji, chusteczki,
gazy opatrunkowe, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, plastry, opatrunki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające,
kremy antybakteryjne, środki do leczenia oparzeń, środki do czyszczenia powietrza, środki owadobójcze, preparaty neutralizujące zapachy, materiały pochłaniające zapachy, 6 Kliny metalowe do kół, liny
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metalowe, liny stalowe, listwy dekoracyjne do samochodów metalowe, metalowe miski do oleju, nakrętki metalowe do śrub, nakrętki
metalowe do wentyli, opaski do kabli, przewodów i rur, uszczelki metalowe, podkładki metalowe, siatki maskujące metale, sprężyny, zaworki metalowe, listwy samochodowe, barierki bezpieczeństwa metalowe, blokady na koła pojazdów, dzwony i dzwonki, klamki
metalowe, kłódki metalowe, klamry metalowe (zaciski), metalowe
urządzenia do parkowania rowerów, skrzynki na narzędzia, śruby,
zamki do pojazdów, haki metalowe, kanistry metalowe, obejmy
do przenoszenia ładunków, tablice rejestracyjne metalowe, ramki
na tablice rejestracyjne metalowe, 7 Filtry oleju do silników, filtry olejowe, filtry powietrza, akcesoria do tłumików, kompresory gazowe,
pompy, kompresory powietrza do pojazdów, kompresory jako części
maszyn i silników, akcesoria do kompresorów powietrznych, akcesoria do pomp, łączniki do pomp i kompresów, reduktory kompresorów, zestawy do przedmuchiwania kompresorów, chłodnice do silników, cylindry do silników, dystrybutory do paliwa dla stacji
benzynowych, dystrybutory do wodoru dla stacji benzynowych,
elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne zamknięcia drzwiowe, filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodnego powietrza, do silników, głowice
do cylindrów silnikowych, instalacje do mycia pojazdów, iskrowniki
zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, korbowody do maszyn motorów i silników, łożyska, maszyny do filtrowania, oszczędzacze paliwa do silników, paski klinowe do silników,
podnośniki, pompy do paliwa, pompy paliwowe, rozruszniki silników, rozruszniki noże do motocykli, silniki, świece do silników, tłoki
do cylindrów, tłoki do amortyzatorów, tłoki do silników, tłoki, tłumiki,
wały rozrządcze do silników pojazdowych, wentylator do silników,
wtryskiwacze paliwa do silników, zamiatarki drogowe, odkurzacz,
części do odkurzacza, szczotki elektryczne, filtry do oczyszczania
chłodnego powietrza w silnikach, szczotki druciane do maszyn, podnośniki do pojazdów, 8 Imadło samochodowe, lewarki uruchamiane
ręcznie, młotki awaryjne, narzędzia do wyciągania gwoździ, pompki
ręczne, śrubokręty, narzędzia ręczne i klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze trzpieniowe do otworów, klucze do świec, klucze wielorozmiarowe, klucze do kół, klucze fajkowe, klucze krzyżakowe, klucze
teleskopowe, wkrętaki, szczypce, szczypce tnące, łyżki do opon, kalibrowniki do wentylacji, pistolety (narzędzia), oliwiarki, skrobaczki
do szyb, smarownice, gniazda świec zapłonowych, klucze do filtra
oleju, klucze, lewarki, narzędzia do zdejmowania opon, obcęgi, obcinacze do śrub, pasy do narzędzi, szczypce długie, kombinerki, ręczne
nożyce, stojaki na narzędzia, obcęgi, tarcze ścierne, torby na narzędzia, uchwyty do narzędzi, uchwyty do przeciągania przewodów,
wiertarki, wiertła, pompki o napędzie ręcznym, pompki do rowerów,
klucze (narzędzia), nóż do cięcia tapet, noże, podnośniki (ogólnie), 9
Anteny radiowe, anteny samochodowe, adaptery do anten, adaptery
antenowe, maszty antenowe, adaptery elektryczne, przedłużacze
do kabli antenowych, bezpieczniki, bezpieczniki do pojazdów, oprawy bezpieczników, prostowniki, przedłużacze elektryczne, przejściówki do urządzeń audio, przełączniki elektryczne, kable rozruchowe do silników, rozgałęziacze gniazda zapalniczki, przewody
masowe, filtry przeciwszumowe, ładowarki samochodowe, urządzenia do ładowania, adaptery do wtyczek, akcesoria do telefonów,
wtyczki elektryczne, kable, etui na smartfony, pokrowce do urządzeń
elektrycznych, powłoki kabli elektrycznych, urządzenia do nawigacji,
urządzenia do mierzenia odległości, urządzenia do transmisji dźwięku GPS, zestawy do korzystania z telefonu, adaptery, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, ładowarki sieciowe, uchwyty grawitacyjne, ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elektryczne,
przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, końcówki do kabli, powerbanki, gniazda elektryczne, końcówki (elektryczność), akumulatory elektryczne, akumulatorki, alarmy, drogowe światła sygnalizacyjne, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, koce
ratunkowe, zamki elektryczne, wskaźniki prędkości, kompasy (przyrządy pomiarowe), liczniki, maski ochronne, megafony, radia samochodowe, radia, rękawice ochronne, tablice sygnalizacyjne, kamery
cofania do pojazdów, czujniki parkowania pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe, pachołki drogowe, miary, miary stolarskie, syreny, przewody do lamp, przewody do żarówek, gniazdo do żarówki, wiązka
do żarówek, urządzenia dźwiękowe, sygnały dźwiękowe, sygnalizatory cofania, sygnalizatory do świateł, maty elektryczne, do podgrzewania (pojazdy), czujniki parkowania do pojazdów, ciśnieniomierze
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do kół, woltomierze, mierniki bieżnika opon cyfrowe i analogowe,
miary drewniany, testery akumulatorów, testery szczelności łączniki
elektryczne, licznik czasu jazdy, części pasów bezpieczeństwa, rozgałęziacze gniazda, zapalniczki, okulary ochronne, osłony ochronne
na twarz, akumulatory, płyny do akumulatorów elektrycznych regulatory napięcia do pojazdów, mierniki, karty pamięci, termometry
nie do celów medycznych, baterie, baterie elektryczne do pojazdów,
zegary kontrolne, okulary do jazdy nocnej, anteny, maszty do anten
bezprzewodowych, kompresory audio, kompresory sygnału, 11
Czajniki elektryczne, jonizatory powietrza, lampy ostrzegawcze, lampy bezpieczeństwa, latarki kieszonkowe, latarki elektryczne, wentylatory, ogrzewacze, patelnie elektryczne, rondle elektryczne, garnki
elektryczne, elektryczne odstraszacze zwierząt, urządzenia
do oświetlania, żarówki, żarówki samochodowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki halogenowe, miniaturowe żarówki
do oświetlenia, żarówki do lamp tylnych, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki do żarówki do oświetlenia, żarówki do lamp tylnych,
żarówki do desek rozdzielczych, żarówki do reflektorów przednich,
zestawy przejściowe do żarówek, zestawy oświetleniowe, lampy
warsztatowe, żarówki LED, lampy dojazdy dziennej LED, lampki,
oświetlenie do motocykli, rury oświetleniowe, elektrycznych, chłodziarki, filtry do klimatyzacji, garnki termiczne, kubki termiczne, instalacje do filtrowania powietrza, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, hydranty, lampy kierunkowe do rowerów, oprawki do lamp
elektrycznych, odmrażacze do pojazdów, termofory, termosy, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne, filtry do urządzeń oświetleniowych, zapalniczki
i zapalarki, wentylatory do użytku osobistego, palniki, palnik gazowy,
kuchenki, bojlery gazowe, urządzenia do podgrzewania kleju, 12
Części wyposażenia pojazdów, części do zbiorników paliwa w pojazdach, chlapacze do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, lusterka
wsteczne, klaksony do pojazdów, zapalniczki samochodowe, sztywne hole, siatki bagażowe do pojazdów, urządzenia do pompowania
opon, końcówki do pompowania, lusterka boczne do obserwowania
martwego pola, lusterka wewnętrzne tylne, opaski na opony, wentyle do opon pojazdów, osłony do haków, osłony przeciwsłoneczne
do pojazdów, zestawy pasów transportowych z napinaczami, pokrowce na kierownice, popielniczki do pojazdów, uchwyty stosowane w pojazdach, uchwyty na kubek do pojazdów, uchwyty na telefon
do pojazdów, zestawy naprawcze do opon, zabezpieczenia wlewów
paliwa, pokrowce na koła, pokrowce na opony, zestawy naprawcze
do szyb, wycieraczki do szyb, wycieraczki przednie do pojazdów,
pióra wycieraczek do szyb przednich, wycieraczki do szyb tylnych,
pióra do wycieraczek szyb tylnych, adaptery do wycieraczek pojazdów, gumki piór wycieraczek, części do wycieraczek samochodowych, części i akcesoria do pojazdów, alarmy anty włamaniowe
do pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, czopy do pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, hamulce do pojazdów,
hamulce do rowerów, hulajnogi, kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania
części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych, korpusy opon, łańcuchy do motocykli. łańcuchy
do samochodów, łaty do opon, maski do pojazdów, maski do silników pojazdów, maski silników pojazdów, mechanizm napędowy
do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nakrętki do szpilek
piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych kół, nóżki do motocykli, nóżki do rowerów, obręcze kół pojazdów, opony do pojazdów,
osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa, osłony przeciwsłoneczne
do pojazdów, piasty do kół, pompki powietrzne, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów, szprychy
do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, pokrowce na fotele pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, korki do zbiorników paliwa, przyczepy, kołpaki,
antypoślizgowe przyrządy do opon, sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach, mastyksy do opon, opony rowerowe, piankowe wkładki
do opon, osłony do szyb samochodowych, maty koralikowe, 16 Pisaki, etykiety papierowe, chusteczki, kalendarze, katalogi, podkładki
na biurko, taśmy klejące, ilustrowane mapy, markery, nalepki na zderzaki samochodowe, nalepki na zderzaki pojazdów, folia z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, klej do papieru lub użytku domowego, kleje do majsterkowania, kleje do użytku biurowego, 17 Materiały
gumowe do bieżnikowania opon, folie przyciemniające do szyb, folie
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na lusterka, folie statyczne na szyby, termokurczliwe, przewody
z tworzyw sztucznych, łapy naprawcze, uszczelki do rur, taśmy klejące, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego, guma, medycznego czy domowego, węże z tworzyw sztucznych, termokurczliwe koszulki do przewodów, fibra wulkanizowana,
folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, guma do bieżnikowania opon, izolatory, izolatory do kabli, izolatory do przewodów elektrycznych, kauczuk wulkanizowany, kolejowe linie, korki
gumowe, lakier izolacyjny, liny gumowe, okładziny do sprzęgieł,
okładziny hamulców, pierścienie gumowe, pierścienie uszczelniające, rękawice izolacyjne, srebrna taśma klejąca, taśmy izolacyjne, zderzaki amortyzujące gumowe, kleje izolacyjne, 18 Pokrowce skórzane,
smycze dla psów, ścierki z irchy, imitacje skóry, etui na klucze, etui
na karty, kufry bagażowe, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, parasole, pudełka ze skóry, zestawy podróżne, kuferki kosmetyczne, kosmetyczki, 20 Kanistry niemetalowe do wody, kanistry
do niemetalowe do paliwa, kanistry niemetalowe do oleju, kanistry
z zaworami, kanistry niemetalowe, kliny pod koła niemetalowe, listwy dekoracyjne do samochodów, nakrętki niemetalowe do wentyli, akcesoria niemetalowe do mocowania pasów, akcesoria niemetalowe do mocowania telefonów, odbojniki odblaskowe niemetalowe,
opaski niemetalowe do mocowania, ramki tablic rejestracyjnych niemetalowe, przyssawki z tworzyw sztucznych, folie, pokrowce na fotele, taśmy rzepowe, tablice rejestracyjne niemetalowe, kłódki niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, poduszki
dmuchane, poduszki do celów niemedycznych, rolety niemetalowe,
21 Czajniki do herbaty nieelektryczne, czajniki nieelektryczne,
dzbanki, rękawice do polerowania, gąbki czyszczące do samochodu,
konewki, lejki, lejki metalowe, lejki z tworzyw sztucznych, ścierki
do polerowania z mikrofibry, ściereczki do polewania z mikrofibry,
ściereczki czyszczące, rękawice do mycia samochodów, rękawice
ogrodnicze, ściągaczki do szyb, szczotki do czyszczenia i mycia, dozowniki mydła, miski plastikowe, siatki do konewek, odkurzacz
nieelektryczny, szczotki, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, pojemniki na klej, szczotki do czyszczenia kół samochodowych, szczotki przystosowane do pobierania środków czystości,
szmatki do czyszczenia, ścierki do polerowania, ścierki do szorowania, ściereczki nasączone środkami czystości, ściereczki do nadawania połysku, 22 Liny, liny holownicze do samochodów, liny elastyczne, listwy, pasy transportowe niemetalowe, siatki maskujące, kable
niemetalowe, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pokrowce
na pojazdy (PLandeki), przykrycia maskujące, złączki niemetalowe,
worki do transportu, liny cumownicze osłony na ochronne na pojazdy, paski do zabezpieczania pakunków, pasy ładunkowe, pasy mocujące, przyrządy do mocowania bagażu na pojazdach, urządzenia
w postaci elastycznych lin do podtrzymywania towarów na pojazdach, urządzenia w postaci elastycznych lin do zabezpieczenia towarów na pojazdach, taśmy holownicze, 24 Maty welurowe, narzuty
na kanapy do samochodów, ręczniki do osuszania, zasłony do szyb
samochodowych, koce piknikowe, moskitiery, osłony do szyb samochodowych, ręczniki do rąk, zasłony, 26 taśmy rzepowe, 27 Dywaniki, maty samochodowe, maty antypoślizgowe, maty podłogowe,
ochraniacze (maty) na obcasy zapobiegające otarciom podczas jazdy, maty do siedzenia, wykładzina samochodowa.

(111) 354972
(220) 2021 08 31
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carmotion accessories
(540)

(210) 533395

(531) 01.01.08, 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 5 Apteczka pierwszej pomocy, apteczki pierwszej pomocy wyposażenie, środki sanitarne, środki do dezynfekcji, chusteczki,
gazy opatrunkowe, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, plastry, opatrunki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające,
kremy antybakteryjne, środki do leczenia oparzeń, środki do czyszczenia powietrza, środki owadobójcze, preparaty neutralizujące zapachy, materiały pochłaniające zapachy, 6 Kliny metalowe do kół, liny
metalowe, liny stalowe, listwy dekoracyjne do samochodów metalo-
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we, metalowe miski do oleju, nakrętki metalowe do śrub, nakrętki metalowe do wentyli, opaski do kabli, przewodów i rur, uszczelki metalowe, podkładki metalowe, siatki maskujące metale, sprężyny, zaworki
metalowe, listwy samochodowe, barierki bezpieczeństwa metalowe,
blokady na koła pojazdów, dzwony i dzwonki, klamki metalowe, kłódki metalowe, klamry metalowe (zaciski), metalowe urządzenia do parkowania rowerów, skrzynki na narzędzia, śruby, zamki do pojazdów,
haki metalowe, kanistry metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, tablice rejestracyjne metalowe, ramki na tablice rejestracyjne
metalowe, 7 Filtry oleju do silników, filtry olejowe, filtry powietrza,
akcesoria do tłumików, kompresory gazowe, pompy, kompresory powietrza do pojazdów, kompresory jako części maszyn i silników, akcesoria do kompresorów powietrznych, akcesoria do pomp, łączniki
do pomp i kompresów, reduktory kompresorów, zestawy
do przedmuchiwania kompresorów, chłodnice do silników, cylindry
do silników, dystrybutory do paliwa dla stacji benzynowych, dystrybutory do wodoru dla stacji benzynowych, elektryczne maszyny
i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne zamknięcia
drzwiowe, filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania
chłodnego powietrza, do silników, głowice do cylindrów silnikowych,
instalacje do mycia pojazdów, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów,
kolektory wydechowe do silników, korbowody do maszyn motorów
i silników, łożyska, maszyny do filtrowania, oszczędzacze paliwa
do silników, paski klinowe do silników, podnośniki, pompy do paliwa,
pompy paliwowe, rozruszniki silników, rozruszniki noże do motocykli,
silniki, świece do silników, tłoki do cylindrów, tłoki do amortyzatorów,
tłoki do silników, tłoki, tłumiki, wały rozrządcze do silników pojazdowych, wentylator do silników, wtryskiwacze paliwa do silników, zamiatarki drogowe, odkurzacz, części do odkurzacza, szczotki elektryczne, filtry do oczyszczania chłodnego powietrza w silnikach,
szczotki druciane do maszyn, podnośniki do pojazdów, 8 Imadło samochodowe, lewarki uruchamiane ręcznie, młotki awaryjne, narzędzia do wyciągania gwoździ, pompki ręczne, śrubokręty, narzędzia
ręczne i klucze nastawne, klucze imbusowe, klucze trzpieniowe
do otworów, klucze do świec, klucze wielorozmiarowe, klucze do kół,
klucze fajkowe, klucze krzyżakowe, klucze teleskopowe, wkrętaki,
szczypce, szczypce tnące, łyżki do opon, kalibrowniki do wentylacji,
pistolety (narzędzia), oliwiarki, skrobaczki do szyb, smarownice,
gniazda świec zapłonowych, klucze do filtra oleju, klucze, lewarki, narzędzia do zdejmowania opon, obcęgi, obcinacze do śrub, pasy
do narzędzi, podnośniki do pojazdów, szczypce długie, kombinerki,
ręczne nożyce, stojaki na narzędzia, obcęgi, tarcze ścierne, torby
na narzędzia, uchwyty do narzędzi, uchwyty do przeciągania przewodów, wiertarki, wiertła, pompki o napędzie ręcznym, pompki do rowerów, klucze (narzędzia), nóż do cięcia tapet, noże, podnośniki
(ogólnie), 9 Anteny radiowe, anteny samochodowe, adaptery do anten, adaptery antenowe, maszty antenowe, adaptery elektryczne,
przedłużacze do kabli antenowych, bezpieczniki, bezpieczniki do pojazdów, oprawy bezpieczników, prostowniki, przedłużacze elektryczne, przejściówki do urządzeń audio, przełączniki elektryczne, kable
rozruchowe do silników, rozgałęziacze gniazda zapalniczki, przewody
masowe, filtry przeciwszumowe, ładowarki samochodowe, urządzenia do ładowania, adaptery do wtyczek, akcesoria do telefonów,
wtyczki elektryczne, kable, etui na smartfony, pokrowce do urządzeń
elektrycznych, powłoki kabli elektrycznych, urządzenia do nawigacji,
urządzenia do mierzenia odległości, urządzenia do transmisji dźwięku GPS, zestawy do korzystania z telefonu, adaptery, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, ładowarki sieciowe, uchwyty grawitacyjne, ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elektryczne,
przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, końcówki do kabli,
powerbanki, gniazda elektryczne, końcówki (elektryczność), akumulatory elektryczne, akumulatorki, alarmy, drogowe światła sygnalizacyjne, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, koce ratunkowe,
zamki elektryczne, wskaźniki prędkości, kompasy (przyrządy pomiarowe), liczniki, maski ochronne, megafony, radia samochodowe, radia,
rękawice ochronne, tablice sygnalizacyjne, kamery cofania do pojazdów, czujniki parkowania pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe, pachołki
drogowe, miary, miary stolarskie, syreny, przewody do lamp, przewody do żarówek, gniazdo do żarówki, wiązka do żarówek, urządzenia
dźwiękowe, sygnały dźwiękowe, sygnalizatory cofania, sygnalizatory
do świateł, maty elektryczne, do podgrzewania (pojazdy), czujniki
parkowania do pojazdów, ciśnieniomierze do kół, woltomierze, mierniki bieżnika opon cyfrowe i analogowe, miary drewniany, testery
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akumulatorów, testery szczelności łączniki elektryczne, licznik czasu
jazdy, części pasów bezpieczeństwa, rozgałęziacze gniazda, zapalniczki, okulary ochronne, osłony ochronne na twarz, akumulatory,
płyny do akumulatorów elektrycznych regulatory napięcia do pojazdów, mierniki, karty pamięci, termometry nie do celów medycznych,
baterie, baterie elektryczne do pojazdów, zegary kontrolne, okulary
do jazdy nocnej, anteny, maszty do anten bezprzewodowych, kompresory audio, kompresory sygnału, 11 Czajniki elektryczne, jonizatory powietrza, lampy ostrzegawcze, lampy bezpieczeństwa, latarki
kieszonkowe, latarki elektryczne, wentylatory, ogrzewacze, patelnie
elektryczne, rondle elektryczne, garnki elektryczne, elektryczne odstraszacze zwierząt, urządzenia do oświetlania, żarówki, żarówki samochodowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki halogenowe, miniaturowe żarówki do oświetlenia, żarówki do lamp
tylnych, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki do żarówki
do oświetlenia, żarówki do lamp tylnych, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki do reflektorów przednich, zestawy przejściowe do żarówek, zestawy oświetleniowe, lampy warsztatowe, żarówki LED, lampy dojazdy dziennej LED, lampki, oświetlenie do motocykli, rury
oświetleniowe, elektrycznych, chłodziarki, filtry do klimatyzacji, garnki termiczne, kubki termiczne, instalacje do filtrowania powietrza, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, hydranty, lampy kierunkowe
do rowerów, oprawki do lamp elektrycznych, odmrażacze do pojazdów, termofory, termosy, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia
grzewcze do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne, filtry do urządzeń
oświetleniowych, zapalniczki i zapalarki, wentylatory do użytku osobistego, palniki, palnik gazowy, kuchenki, bojlery gazowe, urządzenia
do podgrzewania kleju, 12 Części wyposażenia pojazdów, części
do zbiorników paliwa w pojazdach, chlapacze do pojazdów, lusterka
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, klaksony do pojazdów, zapalniczki samochodowe, sztywne hole, siatki bagażowe do pojazdów, urządzenia do pompowania opon, końcówki do pompowania,
lusterka boczne do obserwowania martwego pola, lusterka wewnętrzne tylne, opaski na opony, wentyle do opon pojazdów, osłony
do haków, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, zestawy pasów
transportowych z napinaczami, pokrowce na kierownice, popielniczki
do pojazdów. uchwyty stosowane w pojazdach, uchwyty na kubek
do pojazdów, uchwyty na telefon do pojazdów, zestawy naprawcze
do opon, zabezpieczenia wlewów paliwa, pokrowce na koła, pokrowce na opony, zestawy naprawcze do szyb, wycieraczki do szyb, wycieraczki przednie do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb przednich,
wycieraczki do szyb tylnych, pióra do wycieraczek szyb tylnych, adaptery do wycieraczek pojazdów, gumki piór wycieraczek, części
do wycieraczek samochodowych, części i akcesoria do pojazdów,
alarmy anty włamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon,
błotniki, czopy do pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów,
hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, hulajnogi, kierownice
do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, kolce
do opon, koła do pojazdów lądowych, korpusy opon, łańcuchy
do motocykli. łańcuchy do samochodów, łaty do opon, maski do pojazdów, maski do silników pojazdów, maski silników pojazdów, mechanizm napędowy do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych kół,
nóżki do motocykli, nóżki do rowerów, obręcze kół pojazdów, opony
do pojazdów, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, piasty do kół, pompki powietrzne, siedzenia
do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów,
szprychy do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, pokrowce na fotele pojazdów, pokrowce
na siodełka motocyklowe, korki do zbiorników paliwa, przyczepy, kołpaki, antypoślizgowe przyrządy do opon, sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach, mastyksy do opon, opony rowerowe, piankowe
wkładki do opon, osłony do szyb samochodowych, maty koralikowe,
16 Pisaki, etykiety papierowe, chusteczki, kalendarze, katalogi, podkładki na biurko, taśmy klejące, ilustrowane mapy, markery, nalepki
na zderzaki samochodowe, nalepki na zderzaki pojazdów, folia z tworzyw sztucznych nie do pakowania, klej do papieru lub użytku domowego, kleje do majsterkowania, kleje do użytku biurowego, 17 Materiały gumowe do bieżnikowania opon, folie przyciemniające do szyb,
folie na lusterka, folie statyczne na szyby, termokurczliwe, przewody
z tworzyw sztucznych, łapy naprawcze, uszczelki do rur, taśmy kleją-
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ce, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego, guma, medycznego czy domowego, węże z tworzyw sztucznych, termokurczliwe koszulki do przewodów, fibra wulkanizowana,
folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, guma do bieżnikowania opon, izolatory, izolatory do kabli, izolatory do przewodów
elektrycznych, kauczuk wulkanizowany, kolejowe linie, korki gumowe, lakier izolacyjny, liny gumowe, okładziny do sprzęgieł, okładziny
hamulców, pierścienie gumowe, pierścienie uszczelniające, rękawice
izolacyjne, srebrna taśma klejąca, taśmy izolacyjne, zderzaki amortyzujące gumowe, kleje izolacyjne, 18 Pokrowce skórzane, smycze dla
psów, ścierki z irchy, imitacje skóry, etui na klucze, etui na karty, kufry
bagażowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole,
pudełka ze skóry, zestawy podróżne, kuferki kosmetyczne, kosmetyczki, 20 Kanistry niemetalowe do wody, kanistry do niemetalowe
do paliwa, kanistry niemetalowe do oleju, kanistry z zaworami, kanistry, kliny pod koła niemetalowe, listwy dekoracyjne do samochodów, nakrętki niemetalowe do wentyli, akcesoria niemetalowe
do mocowania pasów, akcesoria niemetalowe do mocowania telefonów, odbojniki odblaskowe niemetalowe, opaski niemetalowe
do mocowania, ramki tablic rejestracyjnych, przyssawki z tworzyw
sztucznych, folie pokrowce na fotele, taśmy rzepowe, tablice rejestracyjne, kłódki, pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, poduszki
dmuchane, poduszki do celów niemedycznych, rolety niemetalowe,
21 Czajniki do herbaty nieelektryczne, czajniki nieelektryczne, dzbanki, rękawice do polerowania, gąbki czyszczące do samochodu, konewki, lejki, lejki metalowe, lejki z tworzyw sztucznych, ścierki do polerowania z mikrofibry, ściereczki do polewania z mikrofibry,
ściereczki czyszczące, rękawice do mycia samochodów, rękawice
ogrodnicze, ściągaczki do szyb, szczotki do czyszczenia i mycia, dozowniki mydła, miski plastikowe, siatki do konewek, odkurzacz
nieelektryczny, szczotki, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, pojemniki na klej, szczotki do czyszczenia kół samochodowych,
szczotki przystosowane do pobierania środków czystości, szmatki
do czyszczenia, ścierki do polerowania, ścierki do szorowania, ściereczki nasączone środkami czystości, ściereczki do nadawania połysku, 22 Liny, liny holownicze do samochodów, liny elastyczne, listwy,
pasy transportowe niemetalowe, siatki maskujące, kable niemetalowe, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pokrowce na pojazdy (PLandeki), przykrycia maskujące, złączki niemetalowe, worki
do transportu, liny cumownicze osłony na ochronne na pojazdy, paski
do zabezpieczania pakunków, pasy ładunkowe, pasy mocujące, przyrządy do mocowania bagażu na pojazdach, urządzenia w postaci elastycznych lin do podtrzymywania towarów na pojazdach, urządzenia
w postaci elastycznych lin do zabezpieczenia towarów na pojazdach,
taśmy holownicze, 24 Maty welurowe, narzuty na kanapy do samochodów, ręczniki do osuszania, zasłony do szyb samochodowych,
koce piknikowe, moskitiery, ręczniki do rąk, zasłony, 26 taśmy rzepowe, 27 Dywaniki, maty samochodowe, maty antypoślizgowe, maty
podłogowe, ochroniacze (maty) na obcasy zapobiegające otarciom
podczas jazdy, maty do siedzenia, wykładzina samochodowa.

(111) 354973
(220) 2021 10 07
(210) 534977
(151) 2022 06 22
(441) 2022 02 21
(732) PAWELCZYK JACEK, Mikołów (PL);
PAWEŁCZYK ARKADIUSZ, Sosnowiec (PL);
WÓJCIK ANDRZEJ, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4DATACENTER
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
czyszczenie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi transmisyjne, 42
Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów
telekomunikacyjnych, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Projektowanie
i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie
i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Inżynieria
telekomunikacyjna, Doradztwo w zakresie inżynierii telekomunikacyjnej, Usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą teleko-
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munikacyjną, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, Usługi certyfikacji danych przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości, przekazywanych za pomocą
telekomunikacji, Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi projektowania. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354974
(220) 2021 10 07
(151) 2022 06 22
(441) 2022 02 21
(732) PAWELCZYK JACEK, Mikołów (PL);
PAWEŁCZYK ARKADIUSZ, Sosnowiec (PL);
WÓJCIK ANDRZEJ, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 DATA CENTER
(540)

(210) 534980

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
czyszczenie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi transmisyjne, 42 Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Doradztwo
techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie
techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Inżynieria telekomunikacyjna, Doradztwo w zakresie inżynierii telekomunikacyjnej, Usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
Usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości,
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie urządzeń i sprzętu
telekomunikacyjnego, Usługi projektowania i planowania dotyczące
sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi projektowania. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 354975
(220) 2021 10 18
(210) 535328
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) MAJCHRZAK ALEKSANDRA ESTEDENTIS CENTRUM
STOMATOLOGII, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Estedentis Centrum Stomatologii Estetycznej
(540)

(591) ciemnoróżowy, czarny, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.
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(111) 354976
(220) 2021 11 03
(210) 536006
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) CZARNY GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzyki (PL);
KASINA-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kasina Wielka (PL);
KURZA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kurzętnik (PL);
SKOLNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wisła (PL);
SŁOTWINY ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PINGWINA
(540)

(591) biały, czarny, zielony, czerwony, niebieski, żółty,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.15, 03.07.08
(510), (511) 35 Administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami,
marketing, reklama, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Telemarketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie
marketingowe, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Testowanie marki, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi i restauracjami, Zarządzanie
programami lojalnościowymi, 41 Usługi świadczone przez kluby
zdrowia [poprawianie kondycji], Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, balów, Organizowanie i obsługa wystaw innych niż reklamowe, Usługi
związane z organizacją wypoczynku, Rozrywka, Parki rozrywki, Organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, usługi
parków rozrywki, planowanie przyjęć rozrywkowych, rezerwacja
miejsc na widowiska, organizacja koncertów, użytkowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], Organizowanie zajęć sportowych na urządzeniach sportowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rezerwacje biletowe na imprezy kulturalne i sportowe, Centra rozrywki,
Dyskoteki, Edukacja, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Publikacje multimedialne, Publikowanie drogą elektroniczną, Sport i fitness, Świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
Usługi rekreacyjne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi trenerskie, Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Wypożyczanie
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
rozrywki, 43 Hotele, Usługi w zakresie prowadzenia hoteli i moteli,
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usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, rezerwacje hotelowe,
obsługa turystów i podróżnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Organizowanie bankietów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy, targi, konferencje, wystawy,
spotkania, bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Wynajem domków
letniskowych, Usługi kateringowe, 44 Opieka zdrowotna, niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej, placówki rekonwalescencji
w warunkach sanatoryjnych, masaże, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi sanatoryjne, prowadzenie punktów usługowych zapewniających korzystanie z kąpieli i wszelkich udogodnień toaletowych,
prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych i salonów
piękności, Fizjoterapia, Udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, Udostępnianie łaźni tureckich, Usługi dietetyków, Usługi kosmetyczne, Usługi spa, Usługi wizażystów, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi solarium, Usługi saun, Usługi salonów piękności, Usługi
salonów fryzjerskich, Usługi sanatoriów. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354977
(220) 2021 11 24
(210) 536859
(151) 2022 07 01
(441) 2022 02 28
(732) MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, brązowy, zielony, beżowy, czarny
(531) 07.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 25.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrane taśmy wideo, Gry wideo, Gry komputerowe,
Filmy, Magnesy, Etui na telefon, Pendrive, Opakowania CD, 16 Znaczki
pocztowe, Pocztówki, Zakładki do książek, Notesy, Zeszyty, Kalendarze, Książki, Katalogi, Materiały piśmienne, Prospekty, Notatniki, Komiksy, Broszury, Plany miast, Drukowane foldery informacyjne, Widokówki, Fotografie, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, Papeterie, Znaczki pamiątkowe, Plakaty, Naklejki, Pinsy, Wydawnictwa, teczki z papieru, teczki z tektury, teczki
na dokumenty, 21 Kubki ceramiczne, Kubki, Butelki na napoje, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, figurki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, 28 Puzzle, Gry planszowe, Przenośne gry komputerowe, Zabawki, 35 Reklama, Reklama w prasie, Reklama billboardowa, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna,
Reklamy radiowe, Komputerowe bazy danych w zakresie historii i sztuki oraz wszelkich usług w tym zakresie, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, Reklama (rozpowszechnianie materiałów,
ulotki, prospekty, druki, próbki), Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Reklama
informacyjna w zakresie historii i sztuki, reklama telewizyjna, Organizacja wystaw reklamowych, Fotokopiowanie, Wystawy (organizacja)
w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, promocja filmów na rzecz osób trzecich.
(111) 354978
(220) 2021 11 24
(210) 536855
(151) 2022 07 01
(441) 2022 02 28
(732) MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) biały, brązowy, zielony, pomarańczowy, beżowy, czarny
(531) 07.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrane taśmy wideo, Gry wideo, Gry komputerowe,
Filmy, Magnesy, Etui na telefon, Pendrive, Opakowania CD, 16 Znaczki
pocztowe, Pocztówki, Zakładki do książek, Notesy, Zeszyty, Kalendarze, Książki, Katalogi, Materiały piśmienne, Prospekty, Notatniki, Komiksy, Broszury, Plany miast, Drukowane foldery informacyjne, Widokówki, Fotografie, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, Papeterie, Znaczki pamiątkowe, Plakaty, Naklejki, Pinsy, Wydawnictwa, teczki z papieru, teczki z tektury, teczki
na dokumenty, 21 Kubki ceramiczne, Kubki, Butelki na napoje, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, figurki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, 28 Puzzle, Gry planszowe, Przenośne gry komputerowe, Zabawki, 35 Reklama, Reklama w prasie, Reklama billboardowa, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna,
Reklamy radiowe, Komputerowe bazy danych w zakresie historii i sztuki oraz wszelkich usług w tym zakresie, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, Reklama (rozpowszechnianie materiałów,
ulotki, prospekty, druki, próbki), Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Reklama
informacyjna w zakresie historii i sztuki, reklama telewizyjna, Organizacja wystaw reklamowych, Fotokopiowanie, Wystawy (organizacja)
w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, promocja filmów na rzecz osób trzecich.
(111) 354979
(220) 2021 12 05
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) BRAF.TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staniątki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540)

(210) 537322

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24, 26.04.01,
26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe
do przetwarzania danych, Elektroniczne bazy danych, Platformy
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
35 Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, Kompilacja
informacji do komputerowych baz danych, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Automatyczne
przetwarzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem
danych, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] między innymi w zakresie umożliwiania składania zgłoszeń
o naruszeniach prawa, nieprawidłowościach, pomysłów na optymalizację procesów, doskonalenie organizacji, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS].
(111) 354980
(151) 2022 06 13

(220) 2021 12 27
(441) 2022 02 14

(210) 538214
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(732) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nieciecza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILPORYT
(510), (511) 19 Wyroby z betonu komórkowego, Elementy budowlane z betonu komórkowego w postaci płyt i bloczków, Kruszywo
-podsypka wyrównująca.
(111) 354981
(220) 2021 12 31
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) SZUMIGAJ TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATEENA
(540)

(210) 538302

(531) 27.05.01, 26.05.08
(510), (511) 25 Skarpetki, getry, pończochy, rajstopy.
(111) 354982
(220) 2016 11 10
(210) 485175
(151) 2022 07 01
(441) 2022 02 28
(732) KLOCKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLOCKOWNIA
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją i prowadzeniem placów
zabaw dla dzieci, parków rozrywki i zabawy, usługi związane z organizacją i prowadzeniem parków naukowych, w tym mini-parków naukowych dla dzieci, konkursy budowy klocków, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie
obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, balów, szkoleń, kursów, organizowanie
i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych,
organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów
sportowych, organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach,
organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, parki rozrywki, gimnastyka (instruktaż), działalność rozrywkowa, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), działalność
edukacyjna, działalność rekreacyjna, publikowanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, usługi
związane z organizacją wypoczynku.
(111) 354983
(220) 2020 02 19
(210) 510359
(151) 2022 06 27
(441) 2022 02 14
(732) STESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STESAR
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 37 budowa szaf sterowniczych, montaż i uruchomienie
systemów sterowania transportem wewnętrznym, 42 projektowanie systemów sterowania transportem wewnętrznym, projektowanie szaf sterowniczych, serwis i modernizacje przemysłowych
systemów sterowania maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych
w następujących branżach: intralogistyka (transport wewnętrzny
i magazynowanie), przemysł maszynowy, motoryzacyjny, spożywczy, farmaceutyczny.

(111) 354984
(220) 2020 09 15
(210) 518306
(151) 2022 07 05
(441) 2020 11 23
(732) CENTRUM HANDLOWE JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hortons FASHION OUTLET
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej tekstyliów,
odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, toreb,
plecaków, galanterii skórzanej, z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla motocyklistów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
online tekstyliów, odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia, nakryć
głowy, toreb, plecaków, galanterii skórzanej, z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla motocyklistów, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla motocyklistów, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie produktów odzieżowych i kosmetycznych, badania rynkowe, wszystkie powyższe usługi z wyłączeniem usług dotyczących towarów przeznaczonych dla motocyklistów.
(111) 354985
(220) 2021 06 23
(210) 530672
(151) 2022 06 22
(441) 2022 02 21
(732) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GUIDO
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kiełbasy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny surowe, mięso wędzone, kiełbasy wędzone, ryby wędzone, Kaszanka, Pasztet mięsny,
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Ekstrakty mięsne, Konserwy
mięsne, Tłuszcze zwierzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby garmażeryjne
mięsne.
(111) 354986
(220) 2021 08 18
(151) 2022 06 30
(441) 2022 03 14
(732) KISIELIŃSKI ANDRZEJ, Łomna Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sushizushi
(540)

(591) jasnozielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 532997
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(510), (511) 35 Usługi franczyzy w zakresie prowadzenia restauracji,
kawiarni, barów szybkiej obsługi, cateringu, 43 Restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi cateringu.

(111) 354987
(220) 2021 10 21
(210) 535538
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) LUBELSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKA AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.14, 25.05.03, 26.11.13
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe kosze
na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, Pojemniki
na kompost metalowe, Metalowe pojemniki do przechowywania,
Pojemniki metalowe do celów transportowych, Kontenery na śmieci
[kosze] z metalu, 10 Pojemniki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia
medycznego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemniki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów medycznych,
strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, 21
Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na odpadki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe kosze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe,
Kosze na śmieci z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników
na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem,
transportem i recyklingiem odpadów, Prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Organizowanie pokazów, wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych
baterii i akumulatorów oraz odpadów i złomu, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, Usługi w zakresie
marketingu mające na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie
wielkości produkcji oraz metod dystrybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, Promocja towarów, usług, idei i zasad
postępowania polegająca na wywoływaniu proekologicznych postaw producentów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały
do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opakowania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpadami i odbioru zbieranych
selektywnie odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowania systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpadów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz odpadów [czyszczenie],
Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Zbieranie śmieci i zbiórka
odpadów, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odblokowywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Składowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywanie
odpadów, Usuwanie odpadów, Transport odpadów, Usługi wywozu
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odpadów, Zbieranie odpadów komercyjnych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Usuwanie odpadów
[transport], Transport odpadów skażonych, Składowanie odpadów
skażonych, Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju odpadowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, Transport
i przechowywanie odpadów, Usługi transportu niebezpiecznych
odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpadowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemników
do transportu odpadów, Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez motocykli, Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór odpadów
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie odpadów i śmieci
przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazynowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wynajem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie
odpadów lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabezpieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców
wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego śniegu, 40 Przetwarzanie
odpadów, Spalanie odpadów, Recykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów, Obróbka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nuklearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych,
Obróbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Obróbka
odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych odpadów,
Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafinacja odpadków
dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpadowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych, Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie
materiałów z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling produktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów odpadowych,
Obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację, Pozyskiwanie składników z pozostałości odpadów, Wynajem urządzeń
do kruszenia odpadów, Wynajem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie surowców wtórnych odpadów przemysłowych,
Pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostałościach odpadów,
Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi
z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo związane
z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów
i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sortowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi
remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń
do zagęszczania, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Recykling papieru, Recykling
minerałów, Recykling złomu, Recykling metali, Recykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling opon, Usługi recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemikaliów [recykling], Obróbka [recykling]
niebezpiecznych produktów, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, Obróbka i przetwarzanie
odzieży do celów recyklingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi związane ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów
w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych baterii i akumulatorów, Przetwarzanie odpadów metalowych i niemetalowych włączając złom i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji dotyczących zagospodarowania odpadów w tym poprzez Internet, Zbiórka surowców odzyskanych,
Eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów
metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom i przedsię-
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biorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów
i surowców odzyskanych z odpadów, Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produkcji
odpadów, zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie gospodarowania
odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów
opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, Ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, Organizowanie
selektywnej zbiórki odpadów, Eksploatacja składowisk odpadów,
Eksploatacja zakładów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie
i unieszkodliwianie urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, urządzeń
zawierających freony, magnetycznych i optycznych nośników informacji, urządzeń elektrycznych sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyskiwanie i zagospodarowanie metali
z odpadów, Oczyszczanie metali i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw sztucznych, granulowane tworzyw sztucznych, termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunalnych oraz osadów ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynierii
technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania z zakresu analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie doboru i stosowania
materiałów opakowaniowych, Udzielanie porad technicznych na temat rozwoju, wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych,
Doradztwo techniczne w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie znakowania opakowań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo techniczne, Doradztwo
techniczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad
konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring
środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie informacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie
ochrony środowiska.

(111) 354988
(220) 2021 10 21
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOM-EKO
(540)

(210) 535541

(591) granatowy, niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.02.01, 26.03.15, 03.02.24
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe kosze
na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, Pojemniki
na kompost metalowe, Metalowe pojemniki do przechowywania,
Pojemniki metalowe do celów transportowych, Kontenery na śmieci
[kosze] z metalu, 10 Pojemniki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemniki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów
medycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, 21 Pojemniki na śmieci i odpadki, Kosze na odpadki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery na śmieci, Wiadra na śmieci, Kosze
na śmieci papierowe, Metalowe kosze na śmieci, Podręczne kosze
na śmieci papierowe, Kosze na śmieci z pedałem, Dopasowane po-
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krywy pojemników na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji
śmieci do celów domowych, 35 Analiza cen i kosztów w związku
z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej,
Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej, Organizowanie
pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów
i złomu, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie
potrzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, Promocja
towarów, usług, idei i zasad postępowania polegająca na wywoływaniu proekologicznych postaw producentów dóbr oraz zachowań
u odbiorców dóbr, Doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących
opakowania i/lub materiały do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opakowania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpadami
i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowania
systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów, Pomoc osobom
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk
odpadów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz
odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia],
Zbieranie śmieci i zbiórka odpadów, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odblokowywanie pojemników
do wywozu odpadów, Czyszczenie pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Składowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywanie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport
odpadów, Usługi wywozu odpadów, Zbieranie odpadów komercyjnych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych odpadów,
Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, Składowanie odpadów radioaktywnych, Transport odpadów medycznych i odpadów
specjalnych, Składowanie oleju odpadowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, Transport i przechowywanie odpadów, Usługi
transportu niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpadowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez motocykli, Zbieranie
pojemników na materiały odpadowe, Oczyszczanie [usuwanie
i transport] z odpadów, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, Wypożyczanie pojemników
do magazynowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych,
Wynajem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz
śmieci, Transport, magazynowanie, składowanie odpadów lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabezpieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, Pomoc
osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie
wywozu zalegającego śniegu, 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie
odpadów, Recykling odpadków i odpadów, Niszczenie odpadów,
Obróbka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nuklearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów
chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka odpadów,
Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Obróbka odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych odpadów, Unieszkodliwianie
i przetwarzanie odpadów, Rafinacja odpadków dentystycznych,
Przetwarzanie oleju odpadowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych, Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów
z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling produktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów odpadowych, Obróbka
odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację, Pozyskiwanie
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składników z pozostałości odpadów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Wynajem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie surowców wtórnych odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udzielanie
informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi z zakresu
zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci,
Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
Zbieranie, sortowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka
odpadów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla,
Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń
do zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Recykling papieru, Recykling minerałów, Recykling złomu, Recykling metali, Recykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling opon, Usługi
recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemikaliów [recykling], Obróbka
[recykling] niebezpiecznych produktów, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, Obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recyklingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi związane ze zbiórką i zagospodarowaniem
odpadów w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, Przetwarzanie odpadów
metalowych i niemetalowych włączając złom i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji dotyczących zagospodarowania
odpadów w tym poprzez Internet, Zbiórka surowców odzyskanych,
Eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów
metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów
i surowców odzyskanych z odpadów, Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produkcji
odpadów, zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie gospodarowania
odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów
opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, Ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, Organizowanie
selektywnej zbiórki odpadów, Eksploatacja składowisk odpadów,
Eksploatacja zakładów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie
i unieszkodliwianie urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, urządzeń
zawierających freony, magnetycznych i optycznych nośników informacji, urządzeń elektrycznych sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyskiwanie i zagospodarowanie metali
z odpadów, Oczyszczanie metali i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw sztucznych, granulowane tworzyw sztucznych,
termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunalnych oraz osadów ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynierii
technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania z zakresu analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, Udzielanie porad technicznych
na temat rozwoju, wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji materiałów
do pakowania i opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie znakowania opakowań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania
i zagospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo techniczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska,
ekologii, Monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie informacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych
technologii w zakresie ochrony środowiska.
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(111) 354989
(220) 2021 10 21
(210) 535565
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) EKOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOPAK
(540)

(591) granatowy, niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.13.01, 03.13.24, 26.03.15
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe kosze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki do przechowywania, Pojemniki
metalowe do celów transportowych, Kontenery na śmieci [kosze]
z metalu, 10 Pojemniki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane
na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemniki specjalnie
dostosowane do usuwania instrumentów medycznych, strzykawek
i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, 21 Pojemniki
na śmieci i odpadki, Kosze na odpadki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery
na śmieci, Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe kosze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze na śmieci
z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów domowych, 35 Analiza cen
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej
i marketingowej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej,
Organizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii i akumulatorów oraz
odpadów i złomu, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji
towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polegająca na wywoływaniu
proekologicznych postaw producentów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opakowania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpadami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowania systemów obsługi
selektywnej zbiórki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom
samorządu terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpadów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz odpadów [czyszczenie],
Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Zbieranie śmieci i zbiórka
odpadów, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odblokowywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Składowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywanie odpadów,
Usuwanie odpadów, Transport odpadów, Usługi wywozu odpadów,
Zbieranie odpadów komercyjnych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie
odpadów przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, Składowanie
odpadów radioaktywnych, Transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju odpadowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, Transport i przechowywanie odpadów, Usługi
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transportu niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpadowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, Wynajem i dzierżawa
pojazdów samochodowych, bez motocykli, Zbieranie pojemników
na materiały odpadowe, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, Odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw
domowych, Wypożyczanie pojemników do magazynowania, Usługi
wynajmu pojemników transportowych, Wynajem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz śmieci, Transport, magazynowanie,
składowanie odpadów lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabezpieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu
terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego śniegu, 40 Pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udzielanie
informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Doradztwo związane z recyklingiem
odpadów i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sortowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestracji dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Usługi uzdatniania
gleby, odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], Obróbka
materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń
do kruszenia odpadów, Recykling papieru, Recykling minerałów, Recykling złomu, Recykling metali, Recykling chemikaliów, Recykling
odzieży, Recykling opon, Usługi recyklingowe, Recykling tworzyw
sztucznych, Recykling rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemikaliów [recykling], Obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, Obróbka i recykling opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, Obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recyklingu,
Obsługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi związane ze zbiórką
i zagospodarowaniem odpadów w szczególności zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,
Przetwarzanie odpadów metalowych i niemetalowych włączając złom
i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji dotyczących
zagospodarowania odpadów w tym poprzez Internet, Zbiórka surowców odzyskanych, Eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom
i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie gospodarowania
odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie
wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców
związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem
ww. obowiązków, Ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku i recyklingu
odpadów, odpadów opakowaniowych, Organizowanie selektywnej
zbiórki odpadów, Eksploatacja składowisk odpadów, Eksploatacja zakładów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie i unieszkodliwianie
urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, urządzeń zawierających freony, magnetycznych i optycznych nośników informacji, urządzeń elektrycznych
sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyskiwanie i zagospodarowanie metali z odpadów, Oczyszczanie metali
i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw sztucznych, granulowanie tworzyw sztucznych, termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunalnych oraz osadów ściekowych, Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Recykling odpadków i odpadów,
Niszczenie odpadów, Obróbka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nuklearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Obróbka

61

odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych odpadów,
Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafinacja odpadków
dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpadowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów
i śmieci, Usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych, Utylizacja
i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling produktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów odpadowych, Obróbka
odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację, Pozyskiwanie
składników z pozostałości odpadów, Wynajem urządzeń do kruszenia
odpadów, Wynajem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie surowców wtórnych odpadów przemysłowych, 42 Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania z zakresu analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie
doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, Udzielanie porad
technicznych na temat rozwoju, wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie
znakowania opakowań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo techniczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony
środowiska, Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów,
Monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie
informacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych technologii
w zakresie ochrony środowiska.

(111) 354990
(220) 2021 10 21
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) EKO-AZBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-AZBEST
(540)

(210) 535569

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.11, 03.07.16, 26.03.11
(510), (511) 6 Metalowe kontenery na odpady, Metalowe kosze na odpady do użytku w przemyśle, Pojemniki metalowe, Pojemniki na kompost metalowe, Metalowe pojemniki do przechowywania, Pojemniki
metalowe do celów transportowych, Kontenery na śmieci [kosze]
z metalu, 10 Pojemniki na odpady medyczne, Pudełka przystosowane
na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, Torby do zbierania odpadów fizjologicznych, Pojemniki specjalnie
dostosowane do usuwania instrumentów medycznych, strzykawek
i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, 21 Pojemniki
na śmieci i odpadki, Kosze na odpadki z gospodarstw domowych, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Kosz na śmieci, Kontenery
na śmieci, Wiadra na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe kosze na śmieci, Podręczne kosze na śmieci papierowe, Kosze na śmieci
z pedałem, Dopasowane pokrywy pojemników na śmieci, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów domowych, 35 Analiza cen
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej
i marketingowej, Badania i analizy rynku, Badania opinii publicznej,
Organizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Sprzedaż zużytych baterii i akumulatorów oraz
odpadów i złomu, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, Targi (organizowanie) w celach handlowych i reklamowych, Usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie po-
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trzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji
towarów/usług, sprzedaży i reklamy towarów/usług, Promocja towarów, usług, idei i zasad postępowania polegająca na wywoływaniu
proekologicznych postaw producentów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, Doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub materiały do pakowania, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Udzielanie porad
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opakowania, Pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpadami i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowania systemów obsługi
selektywnej zbiórki odpadów, Pomoc osobom trzecim, jednostkom
samorządu terytorialnego w zakresie ewidencjonowania zbieranych
odpadów, Zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów, 37 Budowa składowisk odpadów, Budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów, Wywóz odpadów [czyszczenie],
Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Zbieranie śmieci i zbiórka
odpadów, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych [usługi czyszczenia], Odblokowywanie pojemników do wywozu odpadów, Czyszczenie pojemników do przechowywania, 39 Zbiór odpadów, Składowanie odpadów, Gromadzenie odpadów, Przechowywanie odpadów,
Usuwanie odpadów, Transport odpadów, Usługi wywozu odpadów,
Zbieranie odpadów komercyjnych, Wywóz i transport odpadów, Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie
odpadów przemysłowych, Usuwanie odpadów [transport], Transport
odpadów skażonych, Składowanie odpadów skażonych, Składowanie
odpadów radioaktywnych, Transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych, Składowanie oleju odpadowego, Zbieranie kontenerów na odpady, Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport odpadów na wysypiska, Transport i przechowywanie odpadów, Usługi
transportu niebezpiecznych odpadów, Zaopatrywanie w ciepło odpadowe, Wynajem pojemników do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, Wynajem i dzierżawa
pojazdów samochodowych, bez motocykli, Zbieranie pojemników
na materiały odpadowe, Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami,
Odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Zbieranie
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, Wypożyczanie pojemników do magazynowania, Usługi wynajmu pojemników transportowych, Wynajem pojemników do recyklingu, Zbieranie śmieci, Wywóz śmieci, Transport, magazynowanie,
składowanie odpadów lub surowców odzyskanych, Pomoc osobom
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie usługi zabezpieczania miejsc sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, Pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu
terytorialnego w zakresie wywozu zalegającego śniegu, 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Recykling odpadków i odpadów,
Niszczenie odpadów, Obróbka odpadów, Usuwanie odpadów, Odkażanie odpadów nuklearnych, Obróbka i przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów chemicznych, Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, Obróbka
odpadów przemysłowych, Obróbka niebezpiecznych odpadów,
Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów, Rafinacja odpadków
dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpadowego, Obróbka materiałów odpadowych, Spalanie śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów
i śmieci, Usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych, Utylizacja
i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, Recykling i uzdatnianie odpadów, Chemiczny recykling produktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów odpadowych, Obróbka
odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację, Pozyskiwanie
składników z pozostałości odpadów, Wynajem urządzeń do kruszenia
odpadów, Wynajem urządzeń do zagęszczania odpadów, Odzyskiwanie surowców wtórnych odpadów przemysłowych, Pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, Udzielanie informacji
związanych z recyklingiem odpadów, Usługi z zakresu zarządzania
odpadami [recykling], Doradztwo związane z recyklingiem odpadów
i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, Zbieranie, sortowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, Obróbka odpadów przemysłowych
w celu sekwestracji dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], Obróbka materiałów
odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natu-
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ralnego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do kruszenia
odpadów, Recykling papieru, Recykling minerałów, Recykling złomu,
Recykling metali, Recykling chemikaliów, Recykling odzieży, Recykling
opon, Usługi recyklingowe, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling
rozpuszczalników organicznych, Obróbka chemikaliów [recykling],
Obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, Obróbka i recykling
opakowań, Obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, Obróbka
i przetwarzanie odzieży do celów recyklingu, Obsługa w zakresie zarządzania odpadami, Usługi związane ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, Przetwarzanie odpadów metalowych i niemetalowych włączając złom i wyroby wybrakowane, Rozpowszechnianie informacji dotyczących zagospodarowania odpadów w tym poprzez Internet, Zbiórka surowców odzyskanych,
Eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów
metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, Segregacja odpadów i surowców odzyskanych, Udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, Udzielanie porad konsumentom
i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, Doradztwo,
udzielanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem ww.
obowiązków, Ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, Organizowanie selektywnej
zbiórki odpadów, Eksploatacja składowisk odpadów, Eksploatacja zakładów unieszkodliwiania odpadów, Zbieranie i unieszkodliwianie
urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych, urządzeń medycznych, sprzętu laboratoryjnego, przyrządów do nadzoru i kontroli, urządzeń zawierających freony, magnetycznych i optycznych nośników informacji, urządzeń elektrycznych
sprzętu komputerowego, elektrycznego i elektronicznego, Odzyskiwanie i zagospodarowanie metali z odpadów, Oczyszczanie metali
i ich obróbka, Odzysk, Przerób termiczny, tworzyw sztucznych, granulowanie tworzyw sztucznych, termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunalnych oraz osadów ściekowych, 42 Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Badania inżynieryjne, Badania
z zakresu analizowania odpadów, Doradztwo techniczne w zakresie
doboru i stosowania materiałów opakowaniowych, Udzielanie porad
technicznych na temat rozwoju, wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie
znakowania opakowań, Doradztwo techniczne w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, Doradztwo techniczne, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inżynieryjnych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony
środowiska, Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, Monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Gromadzenie informacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych technologii
w zakresie ochrony środowiska.

(111) 354991
(220) 2021 10 28
(210) 535790
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 21
(732) LEŚNIAK DARIUSZ ABC KOMFORTU PPHU, Rogoż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABC Komfortu
(540)

(531) 01.15.17, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów sterujących
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i kontrolnych przeznaczonych dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy
urządzeń do oczyszczania i sterylizacji powietrza, Usługi w zakresie
montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów sterujących
i kontrolnych przeznaczonych dla urządzeń do oczyszczania i sterylizacji powietrza.

(111) 354992
(220) 2021 11 10
(210) 536326
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) PureNet s.r.o., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) Majtkomat
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, Interaktywne
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe, Videocasty, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Bielizna, 38 Usługi telekomunikacyjne,
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów],
linii chatowych i forów internetowych, Obsługa chat roomów, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów
[chatroom], Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów
[chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów
rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online
do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Usługi chat roomów, Usługi chatroomów, Usługi pokojów rozmów
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów
[chatroomów] i forów internetowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie połączeń
telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, Videocasting,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, 42 Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści
wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Hosting videocastów, 45 Usługi Erotyczne.
(111) 354993
(220) 2021 11 16
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WYPYCH URSZULA, Łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KANDAR
(540)

(210) 536465

(531) 26.01.04, 26.11.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, Sztućce, noże kuchenne
i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Narzędzia ręczne
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Broń biała [boczna], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Kastety, Miecze, Noże do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży,
Pałki policyjne, Pochwy do mieczy, Szable, Szable [miecze], Sztylety,
Torby na noże, Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne],
Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Awaryjne narzędzia
wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awaryjne rozwieraki do drzwi
[narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Narzędzia ratownicze typu
hooligan [Halligan bar], Narzędzia wyważeniowe [narzędzia ręczne],
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Przebijaki do szyb, Widły do tłumienia zamieszek, Zbijaki do szyb,
Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie,
Czekany do wspinaczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy
na narzędzia, Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japońskie nożyczki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby
do świdrów, Łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [narzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], Moździerze i tłuczki, Narzędzia do okrawania, Noże, Noże
na użytek hobbystyczny, Nożyce, Łyżki szumówki [narzędzia ręczne],
Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Ostrza nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia
dla narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne nożyce,
Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści noży, Stojaki
na narzędzia, Stojaki na noże, Torby na narzędzia [wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, Uchwyty do nożyczek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Komplety sztućców w pudełku,
Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Rębaki [noże], Sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, Broń
biała, Scyzoryki, Oprawki do narzynek, Nożyczki kieszonkowe, Tasaki
[noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [narzędzia ręczne], Piły
wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, Piły [narzędzia ręczne], Piły
[ręcznie obsługiwane], Piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [narzędzia ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, Lornetki, Futerały na lornetki, Lornetki na polowania, Statywy trójnożne na lornetki, Celowniki teleskopowe, Celowniki
bombowe, Celowniki stabilizowane żyroskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Celowniki do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z soczewkami optycznymi, Elektroniczne celowniki
do broni, Celowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne
do broni, Laserowe celowniki dla artylerii, Elektroniczne celowniki
dla artylerii, Laserowe celowniki do broni, Celowniki optyczne do łuków, Celowniki [teleskopowe] do broni naziemnej, Celowniki teleskopowe do broni palnej, Teleskopowe celowniki do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, Celowniki [teleskopowe]
do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralaktyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy zwierciadlane, Gogle noktowizyjne,
Urządzenia noktowizyjne, Lunety, Celownicze (Lunety-) do broni palnej, Lunety celownicze do broni palnej, Filtry podczerwieni, Detektory podczerwieni, Skanery podczerwieni, Termometry na podczerwień, Kamery na podczerwień, Piroelektryczne czujniki podczerwieni,
Aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne czujki podczerwieni, Bierne
czujniki podczerwieni, Pasywne detektory podczerwieni, Aparatura
optyczna na podczerwień, Urządzenia do detekcji podczerwieni,
Urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, Urządzenia zdalnego sterowania na podczerwień, Urządzenia na podczerwień
do broni naprowadzającej, Urządzenia na podczerwień do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na podczerwień do broni palnej,
Ratownicze latarki laserowe, Filtry optyczne, Okulary optyczne, Kondensory optyczne, Odbiorniki optyczne, Skanery optyczne, Wizjery
optyczne, Optyczne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki optyczne, Profilometry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, Soczewki [szkła] optyczne, Nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne czujniki
prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urządzenia komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Optyczne urządzenia
do monitoringu obiektów śledzonych, Gogle, Gogle ochronne, Gogle z kamerą, Przyrządy obserwacyjne, Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież ochronna przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna
o dużej widoczności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpornych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami
lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami
lub urazami], Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki odporne na kłucie, Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie
ochronne, Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez
wypadkami i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne chroniące
przed wypadkami lub urazami, Obuwie ochronne [przeciw wypad-
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kom lub urazom], Obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki,
kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Amunicja, Amunicja
do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Amunicja do strzelb,
Broń [urządzenia], Broń pneumatyczna, Broń przewodząca energię
elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni artyleryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do broni palnej [inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki
nieoptyczne, Celowniki nieteleskopowe, Celowniki otwarte do broni
palnej, Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Części broni, Części składowe broni, Detonatory dymu, Działa, Działa polowe,
Ekstraktory do pękniętych łusek, Formy do kul, Kula pneumatyczna,
Kule do karabinów, Kurki do broni, Ładownice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Lusterka celownicze do broni, Miotacze ognia
[broń], Naboje zawierające dym, Łuski do śrutu, Łuski nabojowe,
Oszczepy [broń], Pistolety obezwładniające [paralizatory], Pistolety
pneumatyczne [wiatrówki], Pociski [broń], Pociski manewrujące,
Przeciwpancerne pociski zapalające, Siłowniki będące elementami
broni, Strzelby sportowe, Śrut ołowiany, Śrut ołowiany dla myślistwa,
Śrut ołowiany do broni palnej, Śruciny do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządzenia celownicze do broni palnej [inne niż
teleskopowe], Urządzenia detonacyjne do wysadzania min podwodnych, Wiatrówki, Wiatrówki [broń], Wieże działowe, Wyciory do broni
ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze nabojów, Zapadki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust broni], Kulki śrutu
do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, Ładownice na naboje śrutowe, Aerozole do osobistej obrony, Narzędzia do ładowania broni,
Proce [broń], Proch do strzelb, Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amunicja, Futerały na broń do broni palnej, Podstawy pod broń palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy na broń palną,
Celowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki do broni palnej, Automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały [walizki]
na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do-], 22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty natryskowe, Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty [nie do celów kempingowych], Namioty do użytku
w wędkarstwie, Namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki i sznury, Liny, Sznurki, Niemetalowe sznury, Plandeki,
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, Nieprzemakalne osłony na śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby służące do przechowywania, Worki, Torby z siatki do przechowywania, Woreczki
do przechowywania obuwia, Worki wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], Siatki chroniące przed owadami.

(111) 354994
(220) 2021 11 18
(210) 536616
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) GORCZYCA NATALIA, KOZŁOWSKA KAROLINA
NATALIA GORCZYCA & KAROLINA KOZŁOWSKA SPÓŁKA CYWILNA,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) księgowe rewolucje
(540)

(591) zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Podręczniki szkoleniowe
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w formacie elektronicznym, Podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania
z Internetu, Nagrania audio, Nagrania cyfrowe, Nagrania multimedialne, Nagrania dźwiękowe, Nagrania wideo, Pobieralne nagrania
dźwiękowe, Podcasty, Podcasty do pobrania, Muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Rachunkowość, Zarządzanie rachunkowością,
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Planowanie podatkowe
[rachunkowość], Księgowość i rachunkowość, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Usługi
doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo biznesowe, Badania biznesowe, Statystyczne badania biznesowe, Strategiczna analiza biznesowa, Usługi informacji biznesowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi,
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie projektami działalności
gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie biurami działalności
gospodarczej na rzecz osób trzecich, Doradztwo związane z zarządzaniem, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 41 Szkolenie
w zakresie rachunkowości, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacji
biznesowej, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizowanie
szkoleń biznesowych, Usługi mentoringu biznesowego, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, Usługi edukacyjne związane
z biznesem, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
Wydawanie audiobooków, Publikacja czasopism, Usługi publikacji,
Publikacja broszur, Publikacja materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line,
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja gazet elektronicznych
online, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Usługi w zakresie
publikacji biuletynów, Udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Organizacja webinariów.

(111) 354995
(220) 2021 11 10
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) BEŇA JOZEF, Sveržov (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOtVA
(540)

(210) 536358

(591) brązowy, pomarańczowy, zielony, czarny, biały, szary
(531) 18.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa: kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, garnków kuchennych, sztućców i przyborów kuchennych, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, maszyn do szycia i materiałów do szycia, galanterii, dodatków modowych, dywanów, tapet, sprzętów sportowych, namiotów
i sprzętów kempingowych, gier i zabawek, oprogramowania i sprzętu komputerowego, mediów muzycznych, nośników z nagraniami
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muzycznymi, urządzeń do odbierania, zapisywania i odtwarzania nagrań muzycznych, elektroniki użytkowej, książek i innych materiałów
drukowanych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, żywności,
warzyw, owoców, produktów mięsnych, produktów mlecznych, artykułów papierniczych, artykułów biurowych, tekstyliów i produktów tekstylnych, prezentów i drobnych pamiątkowych upominków,
mebli, szklanek, preparatów farmaceutycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych, artykułów ogrodniczych, kwiatów i roślin,
instrumentów muzycznych, wyrobów tytoniowych, zapalniczek i zapałek, zegarków i chronografów, materiałów budowlanych i wypełniających, farb, lakierów i powłok, paliw, olejów silnikowych, części
zamiennych do samochodów, opon i ogumień pneumatycznych, rowerów, skuterów, samochodów, motocykli, narzędzi gospodarstwa
domowego, rur i innych materiałów instalacyjnych, biżuterii, urządzeń, sprzętów i instalacji do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia,
przygotowywania żywności, wentylacji, klimatyzacji, oczyszczania
powietrza i dystrybucji wody oraz instalacji i urządzeń sanitarnych,
Organizacja zawodów mających na celu promocję i wsparcie sprzedaży, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usługi w zakresie
porównywania cen, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom przy wyborze towarów i usług, Sporządzanie zestawień statystycznych, Sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa w interesach, Reklama zewnętrzna, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności
gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy kosztów, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Agencje zatrudnienia, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Audyt działalności gospodarczej, Sporządzanie
wyciągów z konta, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Pokazy towarów, Bezpośrednia reklama pocztowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi aukcyjne, Badania rynkowe, Wyceny
handlowe, Badania w zakresie biznesu, Usługi inspekcji działalności
gospodarczej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklamy radiowe, Usługi public
relations, Reklamy telewizyjne, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Agencje reklamowe, Sondowanie rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, Prognozy ekonomiczne, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Obróbka tekstów, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Reklama korespondencyjna, Organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi przeglądu prasy,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi marketingowe, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Projektowanie materiałów reklamowych,
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich.

(111) 354996
(220) 2021 11 22
(210) 536783
(151) 2022 06 13
(441) 2022 02 14
(732) LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dywity (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LGO
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(510), (511) 3 Środki czyszczące, środki myjące, środki piorące, mydła, szampony, środki i materiały do czyszczenia i pielęgnacji zębów, chusteczki kosmetyczne nasączane płynami kosmetycznymi,
kosmetyki dla ludzi, kosmetyki dla zwierząt, środki do makijażu
i demakijażu, środki do pielęgnacji włosów i skóry, środki do trwałej
ondulacji, olejki do celów perfumeryjnych i kosmetycznych, perfumy, preparaty do mycia zwierząt, woda kolońska, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, 5 Leki dla ludzi, leki
weterynaryjne, leki i materiały medyczne i dentystyczne, chusteczki
higieniczne nasączane płynami farmaceutycznymi, podpaski higieniczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, odżywki dla dorosłych i dzieci do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, związki chemiczne i preparaty do celów
medycznych, testy ciążowe, środki bakteriobójcze i grzybobójcze,
szczepionki, surowice, materiały do kąpieli i okładów leczniczych,
materiały pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych
i leczniczych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, kultury mikroorganizmów do celów medycznych, materiały pomocnicze dla
celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne,
taśmy samoprzylepne do celów medycznych, środki kontrastujące do celów medycznych, środki antykoncepcyjne, trucizny, środki
dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki do niszczenia szkodników, 10 Narzędzia i aparatura medyczna, sprzęt ortopedyczny,
farmaceutyczny i rehabilitacyjny, urządzenia diagnostyczne i wyposażenie sal operacyjnych mające zastosowanie w medycynie, termometry do celów medycznych, 16 Papierowe chusteczki do nosa,
ręczniki i serwetki papierowe, materiały biurowe, 35 Usługi w zakresie zgrupowania, prezentowania i zbywania na rzecz osób trzecich
różnych towarów z wykorzystaniem internetu oraz pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży środków: myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, leków i preparatów farmaceutycznych, odżywek, żywności dietetycznej, artykułów spożywczych,
wyrobów cukierniczych, artykułów medycznych i ortopedycznych,
agencje importowo-eksportowe, usługi reklamowe, usługi w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej w zakresie
farmaceutyki, usługi promocyjne, organizowanie targów i wystaw
z zakresu farmaceutyki w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie banków informacji dotyczących działalności farmaceutycznej, 39 Pakowanie produktów i towarów, dostarczanie towarów,
magazynowanie, 42 Usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych, badania bakteriologiczne i mikrobiologiczne, kontrola jakości,
projektowanie opakowań.

(111) 354997
(220) 2021 11 22
(210) 536799
(151) 2022 06 29
(441) 2022 03 14
(732) QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Praszczyki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FANGS
(510), (511) 18 Aktówki, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia
na nadgarstku, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Elastyczne
torby na odzież, Kopertówki, Małe damskie torebki bez rączki, Małe
torby dla mężczyzn, Płócienne torby na zakupy, Podręczne torby
do samolotu, Torby podróżne, Podróżne torby na ubranie, Sakwy,
Skórzane torby na zakupy, Skórzane torebki, Sportowe torby, Stylowe torebki, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Torby
szkolne, Sznurkowe siatki na zakupy, Teczki, Teki, dyplomatki, Tekstylne torby na zakupy, Torby, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe,
Torby do noszenia niemowląt przez ramię, Torby do pracy, Torby
gimnastyczne, Torby kurierskie, Torby lekkoatletyczne, Torby myśliwskie, Torby na akcesoria do przewijania, Torby na buty, Torby na garnitur, Torby na jednodniowy pobyt, Torby na kółkach, Torby na książki, Torby na materiały do robienia na drutach, Torby na narzędzia,
puste, Torby na nuty, Torby na odzież sportową, Torby na parasole,
Torby na pas i na biodra [nerki], Torby na pieluchy, Torby na piesze
wycieczki, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby na zakupy na kółkach, Torby naramienne
dla dzieci, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Torby płócienne, Torby
przenośne, Torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, Torby turystyczne, Torby uniwersalne, Torby w kształcie walca, Torby
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wodoodporne, Torby wykonane ze skóry, Torby z frotte, Torby z imitacji skóry, Torby ze sznurka na zakupy, Torby ze sztucznego futra,
Torebki, Torebki damskie, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki na biodra [nerki], Torebki na ramię, Torebki-paski, Torebki typu hobo, Torebki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane
z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Worki, sakiewki, 25 Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki niemowlęce, Butorolki, Buty dla
motocyklistów, Buty do baseballu, Buty do biegania, Buty do boksu,
Buty do gry w polo, Buty do hokeja, Buty do jazdy konnej, Buty
do jazdy na rowerze, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do koszykówki, Buty do kręgli, Buty do nakładania po nartach, Buty do piłki ręcznej, Buty do prowadzenia samochodu, Buty do rugby, Buty do siatkówki, Buty do siatkówki nożnej, Buty do snowboardu, Buty
do stepowania, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty do wody, Buty
do wspinaczki, Buty gimnastyczne, Buty golfowe, Buty lekkoatletyczne, Buty marynarskie, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie,
Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne, Buty
pielęgniarskie, Buty piłkarskie, Buty płócienne, Buty pustynne, Buty
robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty wędkarskie, Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę,
Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, Japonki, Kalosze [obuwie],
Mokasyny, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci,
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie gumowe,
Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie wojskowe,
Pantofle bez napiętka, Pantofle do pedicure, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Saboty, Sandały, Tenisówki, 35 Administrowanie
sprzedażą, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi agencji importowoeksportowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi zarządzania sprzedażą,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: aktówki, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, elastyczne torby na odzież, kopertówki, małe damskie torebki bez rączki, małe torby dla mężczyzn,
płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, torby podróżne, podróżne torby na ubranie, sakwy, skórzane torby na zakupy,
skórzane torebki, sportowe torby, stylowe torebki, szkockie torebki
futrzane lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznurkowe siatki
na zakupy, teczki, teki, dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, torby,
torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do noszenia niemowląt
przez ramię, torby do pracy, torby gimnastyczne, torby kurierskie,
torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby na buty, torby na garnitur, torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby na książki, torby na materiały do robienia
na drutach, torby na narzędzia, puste, torby na nuty, torby na odzież
sportową, torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], torby
na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby na przybory toaletowe
sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy
na kółkach, torby naramienne dla dzieci, torby pamiątkowe, torby
plażowe, torby płócienne, torby przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby turystyczne, torby uniwersalne,
torby w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wykonane
ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torebki, torebki damskie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], torebki
na ramię, torebki-paski, torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane
ze skóry, worki, sakiewki, balerinki [obuwie], baletki, botki, botki niemowlęce, butorolki, buty dla motocyklistów, buty do baseballu, buty
do biegania, buty do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, buty
do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia samochodu, buty
do rugby, buty do siatkówki, buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, buty do tańca, buty do trekkingu, buty
do wody, buty do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty golfowe,
buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie,
buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty
nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty piłkarskie, buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe,
buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],

Nr 39/2022

buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, dziane buty dla niemowląt, japonki, kalosze [obuwie], mokasyny, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez napiętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, saboty, sandały,
tenisówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: aktówki, duże, lekkie torby sportowe do noszenia
na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, elastyczne
torby na odzież, kopertówki, małe damskie torebki bez rączki, małe
torby dla mężczyzn, płócienne torby na zakupy, podręczne torby
do samolotu, torby podróżne, podróżne torby na ubranie, sakwy,
skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, sportowe torby, stylowe
torebki, szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznurkowe siatki na zakupy, teczki, teki, dyplomatki, tekstylne
torby na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby
do noszenia niemowląt przez ramię, torby do pracy, torby gimnastyczne, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie,
torby na akcesoria do przewijania, torby na buty, torby na garnitur,
torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby na książki, torby na materiały do robienia na drutach, torby na narzędzia, puste,
torby na nuty, torby na odzież sportową, torby na parasole, torby
na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby naramienne dla dzieci,
torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby przenośne,
torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby turystyczne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne,
torby wykonane ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby
ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torebki, torebki
damskie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki męskie, torebki
na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki-paski, torebki typu hobo,
torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, worki, sakiewki, balerinki [obuwie],
baletki, botki, botki niemowlęce, butorolki, buty dla motocyklistów,
buty do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty do gry
w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli,
buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siatkówki, buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, buty
do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, buty do wspinaczki, buty
gimnastyczne, buty golfowe, buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty
na wysokim obcasie, buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty
piłkarskie, buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty
wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe,
dziane buty dla niemowląt, japonki, kalosze [obuwie], mokasyny,
obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez
napiętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, saboty, sandały, tenisówki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online związane z następującymi produktami: aktówki, duże,
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, elastyczne torby na odzież, kopertówki,
małe damskie torebki bez rączki, małe torby dla mężczyzn, płócienne
torby na zakupy, podręczne torby do samolotu,torby podróżne, podróżne torby na ubranie, sakwy, skórzane torby na zakupy, skórzane
torebki, sportowe torby, stylowe torebki, szkockie torebki futrzane
lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznurkowe siatki na zakupy,
teczki, teki, dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby do pracy, torby gimnastyczne, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania,
torby na buty, torby na garnitur, torby na jednodniowy pobyt, torby
na kółkach, torby na książki, torby na materiały do robienia na drutach, torby na narzędzia, puste, torby na nuty, torby na odzież sportową, torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby na przybory toaletowe
sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na ubrania,
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torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy
na kółkach, torby naramienne dla dzieci, torby pamiątkowe, torby
plażowe, torby płócienne, torby przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby turystyczne, torby uniwersalne,
torby w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wykonane
ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torebki, torebki damskie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], torebki
na ramię, torebki-paski, torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane
ze skóry, worki, sakiewki, balerinki [obuwie], baletki, botki, botki niemowlęce, butorolki, buty dla motocyklistów, buty do baseballu, buty
do biegania, buty do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, buty
do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia samochodu, buty
do rugby, buty do siatkówki, buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, buty do tańca, buty do trekkingu, buty
do wody, buty do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty golfowe,
buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie,
buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty
nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty piłkarskie, buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe,
buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],
buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, dziane buty dla niemowląt, japonki, kalosze [obuwie], mokasyny, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez napiętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, saboty, sandały,
tenisówki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: aktówki, duże, lekkie torby sportowe
do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry,
elastyczne torby na odzież, kopertówki, małe damskie torebki bez
rączki, małe torby dla mężczyzn, płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, torby podróżne podróżne torby na ubranie, sakwy, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, sportowe
torby, stylowe torebki, szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznurkowe siatki na zakupy, teczki, teki, dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby
biwakowe, torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby do pracy,
torby gimnastyczne, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby
myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby na buty, torby
na garnitur, torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby
na książki, torby na materiały do robienia na drutach, torby na narzędzia, puste, torby na nuty, torby na odzież sportową, torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze
wycieczki, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe,
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby naramienne dla
dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby
przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby
turystyczne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wykonane ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torebki,
torebki damskie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki-paski, torebki typu
hobo, torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, worki, sakiewki, balerinki [obuwie], baletki, botki, botki niemowlęce, butorolki, buty dla motocyklistów, buty do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty
do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy
na rowerze, buty do jogi, buty do kostki, buty do koszykówki, buty
do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej, buty
do prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siatkówki, buty
do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, buty
do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, buty do wspinaczki, buty
gimnastyczne, buty golfowe, buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty
na wysokim obcasie, buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty
piłkarskie, buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty
wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe,
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dziane buty dla niemowląt, japonki, kalosze [obuwie], mokasyny,
obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez
napiętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, saboty, sandały, tenisówki.

(111) 354998
(220) 2021 11 26
(210) 536982
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) FREEDOM HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FREEDOM
(510), (511) 19 Domy prefabrykowane (niemetalowe), Domy modułowe, Zestawy (niemetalowe) do montażu do domów, Niemetalowe domy przenośne, 36 Usługi sprzedaży nieruchomości, domów
rekreacyjnych prowadzone stacjonarnie, przez internet, telefonicznie, wysyłkowo, za pośrednictwem folderów, Administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
37 Usługi budowlane, Usługi budowlane konstrukcyjne, Budowlane roboty wykończeniowe, instalacyjne i konserwatorskie, Usługi
deweloperskie w zakresie budowy budynków mieszkalnych, garaży, miejsc parkingowych, budowli użyteczności publicznej, Budowa kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, Usługi
w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich.
(111) 354999
(220) 2021 12 02
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) ORGANIC WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUIT WATER
(540)

(210) 537293

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Woda, woda gazowana, napoje owocowe, napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodatkiem witamin, napoje
z dodatkiem minerałów, napoje owocowo-warzywne, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, nektary, inne napoje bezalkoholowe.
(111) 355000
(220) 2021 12 08
(210) 537435
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mambiznes TU ZACZYNA SIĘ BIZNES
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowa-
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ne], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki],
Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody],
Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane
papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne,
Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane],
Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki
papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne,
Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy
w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji
na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie
informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa,
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący
promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu,
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Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja
materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie
badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej,
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez
promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam,
Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama
banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu “płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama,
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, Reklama zewnętrzna, Tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy
telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów
do celów marketingowych, Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące
pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe świadczone za po-
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mocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego,
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi
merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów
do celów promocyjnych, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe
w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji
nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi,
Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy
graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej,
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych,
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu,
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane z publiczną
prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek
reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie
umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie
treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w tym
strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna
komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telema-
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tyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych,
Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo
i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja
filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez
systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości
[SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci,
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji
prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów
[chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych,
Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, 39 Dostawa,
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Usługi w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków i tekstów innych niż teksty reklamowe, Organizowanie, obsługa i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 355001
(220) 2022 02 16
(210) 539944
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) LIGHTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LHSE
(510), (511) 35 Public relations, Agencje public relations, Definiowanie celów komunikacyjnych firm, Opracowywanie strategii komunikacji firm.
(111) 355002
(220) 2022 02 16
(210) 539945
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) WÓJCIK AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Wełnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FASONOVO
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca,
Odzież młodzieżowa, Odzież używana, Odzież dziewczęca, Topy
[odzież], Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci,
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt,
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież treningowa, Odzież do spania, Sukienki damskie, Suknie,
T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim rękawem, Koszule,
Bluzki, Spódnice, Spodnie, Bielizna damska, Bielizna, Bielizna dla
mężczyzn, Bielizna dziecięca, Obuwie, Szale, Czapki [nakrycia głowy], Rękawiczki, Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, detalicznej
online lub hurtowej związane z następującymi produktami: torby, torebki, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież
młodzieżowa, odzież używana, odzież dziewczęca, swetry, topy
[odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt,
odzież wierzchnia dla chłopców, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki damskie, suknie,
T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszule,
bluzki, spódnice, spodnie, bielizna damska, bielizna, bielizna dla
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mężczyzn, bielizna dziecięcia, obuwie, szale, czapki [nakrycia głowy],
rękawiczki, Usługi sprzedaży detalicznej, detalicznej online lub hurtowej związane z następującymi produktami: talerze, kubki, wazony,
zastawa stołowa, ceramiczne ozdoby, ozdoby z porcelany, ozdoby
ze szkła [bibeloty], bielizna pościelowa, ścierki, ręczniki, obrazy, zegary i zegarki, biżuteria, płyty winylowe, nagrane płyty CD, nagrane płyty DVD, zabawki, maskotki, zabawki [figurki] akcji, śmieszne
gadżety do zabawy, akcesoria łazienkowe, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe.

(111) 355003
(220) 2022 02 24
(210) 540261
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) HOŁÓWKO-RUSIN SABINA KRAINA UŚMIECHU, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina dla Ciebie
(540)

(591) niebieski, żółty, różowy, fioletowy, biały, zielony
(531) 02.07.01, 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi
psychoterapeuty, Usługi diagnozy psychologicznej, Opieka psychologiczna, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Terapia z udziałem zwierząt
[zooterapia], Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Terapia
mowy, Terapia tańcem, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo związane z terapią zajęciową,
Terapia mowy i słuchu, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Fizjoterapia, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Analiza zachowania
do celów medycznych, Konsultacje psychiatryczne, Leczenie psychologiczne, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego,
Usługi psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu psychologii,
Rehabilitacja fizyczna, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, Usługi oceny zdrowia, Usługi w zakresie terapii zajęciowej,
Psychoterapia, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral
therapy – CBT), Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.
(111) 355004
(220) 2022 02 28
(210) 540389
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) ETAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETAP UBEZPIECZENIA
(540)

(591) biały, żółty, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
(111) 355005
(220) 2022 02 28
(210) 540394
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MYV
(540)

(591) ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 Intymne preparaty nawilżające, Lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobistego, Żele nawilżające do użytku osobistego,
Feromony do użytku medycznego, Kremy do wzmacniania orgazmu,
Podpaski dla kobiet, Preparaty do nawilżania pochwy, Preparaty
do ułatwiania stosunków seksualnych, Środki do nawilżania pochwy,
Środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, Środki nawilżające do pochwy, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki
ułatwiające zbliżenie seksualne, Wkładki higieniczne, Żele do stymulacji seksualnej, 10 Akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
Przyrządy, artykuły, urządzenia związane z aktywnością seksualną,
Środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Urządzenia i przyrządy do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania
funduszy, Usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży prowadzonej
za pomocą portali internetowych w związku z: akcesoriami seksualnymi, intymnymi kosmetykami dla kobiet do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, 41
Organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych oferujących
rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej ciała i psychologii kobiecej, Organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań,
warsztatów dla kobiet związanych z tematyką ich kobiecości, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, 42 Doradztwo w projektowaniu stron
internetowych, Projektowanie i obsługa portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksualności, praw, Opracowywanie platform komputerowych, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie.
(111) 355006
(220) 2022 02 28
(210) 540405
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) 4RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHOX
(510), (511) 9 Smartfony, Zegarki inteligentne, Tablety, Tablety cyfrowe, Komputery, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery
kieszonkowe w postaci zegarka, Komputery przenośne, Komputery
typu all-in-one, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Okulary
do rzeczywistości wirtualnej, 28 Kontrolery do urządzeń do gier wideo, Konsole do gier video, Przenośne konsole do gier wideo, Sprzęt
do gier wideo, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, 37 Instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
Instalowanie i naprawa komputerów, Naprawa i konserwacja smartfonów, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 38 Wynajem urządzeń
telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem sprzętu komunikacji komórkowej, Wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, Wynajem urządzeń do przechowywania
wiadomości, Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrzą-
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dów łącznościowych, Wypożyczanie smartfonów, Bezprzewodowe
usługi telefoniczne, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi
elektronicznej transmisji danych, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Usługi
komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi
transmisji audiowizualnej, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne,
Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Interaktywne
usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych,
bezprzewodowych i kablowych, 39 Wynajem dronów do fotografowania, Wynajem dronów obserwacyjnych, Wynajem dronów ochraniających, 41 Wynajem sprzętu do gier wideo, Wynajem projektorów filmowych, Wynajem sprzętu audio i wideo, Wynajem sprzętu
audiowizualnego, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych
i fotograficznych, 42 Wynajem komputerów, Wynajem komputerów
i oprogramowania komputerowego, Wynajem sprzętu komputerowego, Wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, Wynajem
sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(111) 355007
(220) 2022 03 02
(210) 540513
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) BUCHFINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUCHFINK
(540)

(591) granatowy
(531) 03.07.21, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym
w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Biznesowe usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
przedsiębiorstw, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej,
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
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Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych
danych statystycznych, Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej,
Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen
biznesowych, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, w tym zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, 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 zarządzania
biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie organizacji
przedsiębiorstwa, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Usługi zarządzania i doradcze
w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej
handlu zagranicznego, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz
ciągłości działania, Usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem
danych, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, Usługi
doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
likwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii
biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze
w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi
doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu
działalności gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw,
Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Analizy danych
finansowych, Analizy finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne,
Analizy w zakresie inwestycji, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące usług
pożyczkowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Ewaluacja finansowa, Ocena i wycena podatkowa, Ocena podatkowa, Oceny finansowe,
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Oceny i wyceny finansowe, Szacunki w celach finansowych, Wycena
aktywów [finansowa], Wyceny finansowe, Wyceny fiskalne, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo.

(111) 355008
(220) 2022 03 02
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) CHOMBASLIEV NIKOLA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WCZASY W BUŁGARII.PL
(540)

(210) 540518

(591) niebieski, pomarańczowy, różowy, biały, czarny
(531) 03.09.04, 03.09.24, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomością, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Ocena nieruchomości [wycena], Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, 39 Rezerwowanie podróży, Organizowanie podróży, Rezerwacja
miejsc [podróż], Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie
podróży samolotowych, Organizowanie podróży biznesowych, Planowanie trasy podróży, Usługi rezerwowania podróży, Agencje rezerwacji podróży, Usługi towarzyszenia podróżnym, Czarterowanie pojazdów podróżnych, Rezerwowanie miejsc podróżnych, Rezerwowanie
siedzeń podróżnych, Przewożenie podróżujących autobusami, Planowanie podróży, Usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, Usługi biura podróży związane z podróżą omnibusem, Usługi
agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, Usługi agencji
podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Organizowanie podróży i rejsów, Usługi
w zakresie podróży, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Planowanie
i organizowanie podróży, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie transportu i podróży, Usługi osób towarzyszących podróżnym,
Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samolotem, Rezerwacja miejsc
na podróż autokarem, Rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, Usługi
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych,
Usługi agencyjne obejmujące organizację podróży, Usługi rezerwacji
wczasów i podróży, Organizowanie wczasów, Usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podróży, Organizacja wycieczek, Oprowadzanie wycieczek, Organizowanie wycieczek,
Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek
autokarowych, Usługi pilotów wycieczek, Prowadzenie wycieczek,
Organizowanie wycieczek zagranicznych, Prowadzenie wycieczek
ze zwiedzaniem, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie wycieczek z przewodnikiem, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Usługi w zakresie organizowania wycieczek, Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, Usługi
rezerwacji w zakresie wycieczek, Rezerwowanie podróży i wycieczek
wakacyjnych, 41 Publikacja broszur, Usługi publikacji, Udostępnianie
publikacji on-line, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
Publikacja gazet elektronicznych online, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(111) 355009
(220) 2022 03 02
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) KOC PIOTR INSTYTUT MEDICUS, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATPANDA
(540)

Nr 39/2022
(210) 540523

(591) zielony, biały, czarny
(531) 03.01.15, 03.01.24, 03.01.27, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy
szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych.
(111) 355010
(220) 2022 01 04
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) SOFA EU SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SMART OASIS
(540)

(210) 538456

(591) zielony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), Silniki
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, Inkubatory
do jaj, Automaty sprzedające, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa,
Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód.
(111) 355011
(220) 2022 01 07
(210) 538471
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ PRETORIANS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA PRETORIANS
(540)

(591) jasnoszary, czerwony, czarny, ciemnoczerwony
(531) 23.01.01, 24.01.16, 24.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie
i szkolenia, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie społecznych
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imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych.

(111) 355012
(220) 2022 01 25
(210) 539039
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) romix
(540)
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(540) TRAMONTO
(510), (511) 3 Preparaty do prania, Aerozole czyszczące, Aerozole odtłuszczające, Artykuły do wybielania, Detergenty, Mieszanki do mycia okien, Mydła do użytku domowego, Płyny do czyszczenia, Płyny
do mycia, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, Preparaty do wybielania, Preparaty do zmywania
naczyń, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, Preparaty
wybielające, Proszki do prania, Środki czyszczące, Wybielacze.
(111) 355016
(220) 2022 02 28
(210) 540407
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) HALLMANN GRZEGORZ RIO VERDE, Kielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMARERO
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 39 Transport samochodami ciężarowymi.
(111) 355013
(220) 2022 01 25
(210) 539042
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) snack cafe
(540)

(591) szary, czarny, zielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 03.07.15, 29.01.15, 24.01.09
(510), (511) 12 Łódka zdalnie sterowana do wywozu zanęty, 20 Stoły
kempingowe.
(111) 355017
(220) 2022 02 28
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) ZAPAŁA ANNA, Konina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORCZAŃSKI ZAKĄTEK
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa samochodowe.
(111) 355014
(220) 2022 02 04
(210) 539473
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) HOFFA FILIP, RAFAŁKO RADOSŁAW SKLEP WĘDKARSKI BIAŁY
ROBAK SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sklep wędkarski BIAŁY ROBAK
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, szary, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 03.11.06, 14.03.11, 21.03.15,
26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski.
(111) 355015
(220) 2022 02 11
(210) 539741
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA ANDRZEJ ZALSKI,
DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA,
Zwierzyniec Pierwszy (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 540412

(531) 27.05.01, 06.01.02
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących
rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem domków letniskowych.
(111) 355018
(220) 2022 03 04
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) JANICKI MARCIN EXPE, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPE
(540)

(210) 540614

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
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zarządzania społecznością online, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
Redagowanie tekstów reklamowych, Marketing internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych, Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Planowanie strategii marketingowych.

(111) 355019
(220) 2022 03 07
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) WOŹNIAKOWSKI MAREK, Radwanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IRON CHEF
(510), (511) 29 Dania gotowe w konserwach.

(210) 540673

(111) 355020
(220) 2022 03 07
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) MAŚLANEK RADOSŁAW, Bałdowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING KEBS
(540)

(210) 540676

(591) czarny, złoty
(531) 24.09.03, 24.09.07, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje 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 restauracjach i barach, Snack-bary, Usługi barowe,
Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki
i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji fast-food,
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi
w zakresie bankietów.
(111) 355021
(220) 2022 03 08
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) NOWAK RENATA, Brzoza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM TEAM Pump Machine

(210) 540713
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(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych,
Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Maszyny do ćwiczeń
sprawnościowych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone
w ciężarki, Pasy na talię, do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Taśmy do ćwiczeń, Urządzenia do wzmacniania
ciała [ćwiczenia], Zestawy prętów sprężynowych do rozciągania
do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Ręcznie obsługiwane obręcze
do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Ciężarki na nadgarstki i kostki
do ćwiczeń, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi
[artykuły sportowe], Treningowe obciążniki na nogi, Urządzenia
do ćwiczenia mięśni dłoni, Śmieszne gadżety na imprezy, Śmieszne
gadżety do zabawy, 35 Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi zarządzania społecznością online, Informacja marketingowa, Dostarczanie informacji
marketingowej, Kampanie marketingowe, Marketing internetowy,
Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer
marketing], Usługi w zakresie marketingu produktów, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi,
Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, Porady odnośnie
zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów fitness, 41
Wypożyczanie filmów, Dystrybucja filmów, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów, Produkcja szkoleniowych filmów wideo,
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Udostępnianie filmów
nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Udostępnianie rozrywki
w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Zapewnianie kursów instruktażowych, Prowadzenie
kursów, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie
kursów korespondencyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych,
Organizowanie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, Organizowanie obozów sportowych,
Obozy sportowe, Zajęcia sportowe, Edukacja sportowa, Szkolenia
sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie
zajęć sportowych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Wynajem sprzętu sportowego, Usługi klubów sportowych, Organizowanie szkoleń
sportowych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Informacje dotyczące
edukacji sportowej, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi w zakresie treningu fizycznego,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi treningowe siłowe i poprawiające
kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Pokazy filmowe, Fitness
kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, Sport i fitness,
Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnes-
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su, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Nadzorowanie ćwiczeń
fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie
zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych,
Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych.

(732) PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turbine RISK ANALYTICS
(540)

(111) 355022
(220) 2022 03 28
(151) 2022 08 03
(441) 2022 04 19
(732) ZIELIŃSKI ŁUKASZ AMDG, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lilen
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 15.01.13
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego,
Usługa kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 541215

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Koszule, Muszki, Swetry, Odzież dziecięca, Sukienki dla
niemowląt i małych dzieci, Sukienki damskie, Bluzki, Spodnie, Szorty,
Płaszcze, Stroje do chrztu, Sukienki do chrztu, Czapki dziane, Czapki
[nakrycia głowy], Obuwie dla dzieci, Odzież damska, Odzież męska,
damska i dziecięca.
(111) 355023
(220) 2022 01 24
(210) 539023
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KRAJANA
(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, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włączając
wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi,
Produkty mięsopodobne, Produkty z branż: spożywczej, Odzieżowej,
Obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny.
(111) 355024
(151) 2022 06 20

(220) 2022 02 01
(441) 2022 02 21

(210) 539329

(111) 355025
(220) 2022 02 08
(210) 539648
(151) 2022 06 29
(441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAM GO FPYSKU
(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) 355026
(220) 2022 02 23
(210) 540256
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STOPIAK SPÓŁKA JAWNA,
Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STOPIAK PARK HANDLOWY
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.13
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 Budowa
galerii, Budowa nieruchomości.
(111) 355027
(220) 2022 01 17
(210) 538794
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) ZARABSKA AGNIESZKA ZUZPER RECYKLING, Ulim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZUZPER
(510), (511) 21 Kontenery na śmieci, odpady i gruz budowlany, 37
Usługi odśnieżania, Usługi sprzątania i oczyszczania terenów publicznych, 39 Usługi w zakresie wywozu odpadów, Usługi w zakresie
wywozu nieczystości płynnych, Usługi w zakresie transportu i składowania odpadów, Wynajem kontenerów i pojemników na śmieci,
odpady i gruz budowlany, Transport drogowy materiałów budowla-
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nych, 40 Usługi recyklingowe, Recykling odpadów, złomu, papieru,
metali, tworzyw sztucznych, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zieleni.

(111) 355028
(220) 2022 01 27
(210) 539159
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fakturatka
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.15
(510), (511) 35 Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badan rynku, Analiza rynku,
Analizy i raporty statystyczne, Badania działalności gospodarczej
i badania rynkowe, Badania i analizy rynkowe, Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo i pomoc
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,
Elektroniczne przetwarzanie danych, Fakturowanie, Gromadzenie
danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji dla firm, Gromadzenie
informacji handlowej, Gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, Kompilacja i systematyzacja
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danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji dla firm, Gromadzenie
informacji handlowej, Gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, Kompilacja i systematyzacja
danych na potrzeby komputerowych baz danych, Kompilacja informacji do komputerowych baz danych, Kompilacja informacji statystycznych, Kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania
informacji dotyczących dynamiki rynku, Kompilacja indeksowanych
adresów, Kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Konsultacje dotyczące
przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Nabywanie informacji
handlowych, Nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, Nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, Opracowywanie
biznesowych danych statystycznych, Opracowywanie informatorów
handlowych, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Opracowywanie
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Opracowywanie
statystyk biznesowych, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, Przetwarzanie danych, Przetwarzanie danych
dla firm, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów
działalności gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, Raporty z analiz rynkowych, Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, Skomputeryzowane przetwarzanie danych,
Sporządzanie faktur, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Tworzenie komputerowych
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baz danych, Tworzenie list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, Tworzenie rejestrów dotyczących
importerów, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
Usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, Usługi przetwarzania danych online, Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Usługi
zarządzania danymi, Weryfikacja przetwarzania danych, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej dla osób trzecich, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Zestawienia statystyczne
dla działalności gospodarczej lub celów handlowych, 36 Agencje
faktoringowe, Agencje kredytowe, Agencje ściągania należności,
Agencje ściągania wierzytelności, Badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo
dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo w dziedzinie
zarządzanie ryzykiem finansowym, Doradztwo w sprawach finansowych, Dostarczanie informacji dotyczących faktoringu długów, Działalność finansowa, Elektroniczne usługi windykacji należności, Faktoring, Faktoring długów, Faktoring dyskontowy, Faktoring eksportowy,
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Finansowanie pożyczek, Finansowanie pożyczek krótkoterminowych, Finansowanie pożyczek
ratalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, Finansowanie zakupów
konsumenckich, Finansowanie zakupów na raty, Gromadzenie informacji finansowych, Gwarancje i poręczenia finansowe, Gwarantowanie pożyczek, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Inwestycje finansowe, Komputerowe usługi
informacyjne dotyczące zarządzania finansami, Kredyty handlowe,
Ocena danych biura kredytowego, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Ocena zdolności kredytowej firm
i osób prywatnych, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Oceny finansowe, Oceny i wyceny finansowe, Organizacja pożyczek, Organizacja ściągania długów, Organizowanie kredytów, Organizowanie
pożyczek, Organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszu
dla osób trzecich, Poręczenia, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty,
Pożyczki, Pożyczki finansowe dla handlu, Pożyczki pieniężne, Prowadzenie spraw finansowych on line, Przetwarzanie informacji finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych, Skomputeryzowane
usługi dotyczące danych finansowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji finansowej, Sponsorowanie i patronat finansowy, Sporządzanie raportów finansowych, Sporządzanie raportów i analiz finansowych, Ściąganie długów, Ściąganie należności
i faktoring, Świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transakcje finansowe,
Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, Udzielanie kredytów, Udzielanie pożyczek, Udzielanie pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, Udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, Usługi agencji faktoringowych, Usługi doradcze
w zakresie spraw finansowych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi
dotyczące finansów przedsiębiorstw, Usługi dotyczące pożyczania
i pożyczek, Usługi finansowania kupna na raty, Usługi finansowania
związane z handlem, Usługi finansowe, Usługi finansowe świadczone
przez internet, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, Usługi finansowe
związane z zapłatą gotówką, Usługi gwarancji finansowych, Usługi
informacji i doradztwa finansowego, Usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi
płatności finansowych, Usługi pożyczek finansowych, Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi w zakresie badan i analiz finansowych, Usługi w zakresie faktoringu, Usługi w zakresie faktoringu faktur, Usługi w zakresie fakturowania, Usługi w zakresie finansowania
i pożyczek, Usługi w zakresie finansowania społecznościowego,
Usługi w zakresie ocen finansowych, Usługi w zakresie ściągania długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności,
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Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Usługi w zakresie zarządzania długami, Usługi w zakresie zarządzania finansami,
Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem internetu, Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi związane z transakcjami finansowymi, Usługi związane z upadłością, Windykacja, Windykacja należności i odzyskiwanie długów,
Wyceny i analizy finansowe, Zapewnienie finansowania dla firm, Zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, Zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży, Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem internetu, Zarządzanie
informacją finansową i usługi analityczne, Zarządzanie majątkiem,
42 Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania
dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych.

(111) 355031
(220) 2022 01 31
(210) 539275
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) ŚWIERZBIN RADOSŁAW PASIEKA DZIADKA IGNACEGO,
Żabin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pasieka Dziadka Ignacego
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, namiastki
kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże,
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód do chłodzenia.
(111) 355032
(220) 2022 02 01
(210) 539350
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SPÓŁKA
AKCYJNA, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marr Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie, organizacja i administracja
w biznesie, prace biurowe, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 355033
(220) 2022 02 04
(210) 539531
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) INSTAL-TECH RACIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instal-tech RACIBÓRZ
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, 37 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowniczych i klimatyzacyjnych.
(111) 355034
(220) 2022 02 04
(210) 539544
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) BORDO SZPAK
(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) 355035
(220) 2022 02 04
(210) 539545
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERMENT KIŚCIA
(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) 355036
(220) 2022 02 04
(210) 539546
(151) 2022 07 05
(441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLOVE
(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) 355037
(220) 2022 02 10
(210) 539733
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 14
(732) ODPOCZNIJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UKOI
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Bezzałogowe
pojazdy przewozowe, Pasażerskie pojazdy mechaniczne, Pojazdy
do przewozu pasażerów, Pojazdy bezzałogowe, Pojazdy autonomiczne, Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], Naczepy, Naczepy
do ciągników, Pojazdy kempingowe, Pojazdy lądowe ciągnięte przez
ciągnik, Pojazdy transportowe bez kierowcy, Pojazdy wyposażone
w pomieszczenia mieszkalne, Pojemniki na kółkach do transportu
towarów, Przyczepa, Przyczepy, Przyczepy do pojazdów, Przyczepy
do cystern, Przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy do przewożenia materiałów sypkich, Przyczepy do przewożenia rowerów, Przyczepy do przewozu koni, Przyczepy do przewozu
ładunków, Przyczepy do użytku wraz z ciężarówkami, Przyczepy drogowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy kempingowe [pojazdy],
Przyczepy mieszkalne [karawany], Przyczepy na sprzęt, Przyczepy
na żywy inwentarz, Przyczepy [pojazdy], Przyczepy towarowe, Przyczepy transportowe, Przyczepy turystyczne mieszkalne, Samochody
kempingowe, Samochody pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy
rekreacyjne], Urządzenia do poruszania się po lądzie, Wagony chłodnie, Wagony do transportu towaru, Wagony i ich części konstrukcyjne, Wagony pasażerskie [kolejowe], Wagony restauracyjne, Wozy,
Wozy kopalniane, Wozy odlewnicze, Żaglowozy, 43 Tymczasowe
zakwaterowanie, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu
powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.
(111) 355038
(220) 2022 02 16
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WIŚNIEWSKI BOGDAN, Puńców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) we bubble tea
(540)

(210) 539971

(591) jasny czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(111) 355039
(220) 2022 02 17
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) CZERWIŃSKI LEON, Kawle Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duch Kaszub
(540)

(210) 540019

(591) biały, czarny, zielony, ciemnozielony, żółty, brązowy
(531) 29.01.15, 05.01.02, 05.01.09, 06.19.05, 27.05.05
(510), (511) 1 Alkohol, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe wspomagające trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), Napoje alkoholowe zawierające owoce.
(111) 355040
(151) 2022 07 05

(220) 2022 02 18
(441) 2022 03 21

(210) 540079
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(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa (PL);
OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
OLESIAK MARCIN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bafra KEBAB
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.03, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 26.04.22, 26.03.04, 26.03.06,
26.03.07
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głownie z kebaba, 43
Bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowanie posiłków i napojów,
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych,
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi mobilnych restauracji,
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie przygotowania posiłków, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355041
(220) 2022 02 18
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa (PL);
OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
OLESIAK MARCIN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kołacz na okrągło
(540)

(210) 540080

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, beżowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.13.01, 26.11.03, 26.11.12, 08.01.15,
08.01.16, 08.01.25
(510), (511) 30 Bajgle, Ciasta słodkie lub słone, Ciasto w proszku, Ciasto na słodkie wypieki, 43 Bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, Kawiarnia, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych,
Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki
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na wynos, Usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 355042
(220) 2022 02 18
(210) 540091
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa (PL);
OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
OLESIAK MARCIN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bafra KEBAB
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głownie z kebaba, 43
Bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowanie posiłków i napojów,
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych,
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi mobilnych restauracji,
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie przygotowania posiłków, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355043
(220) 2022 02 18
(210) 540093
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa (PL);
OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
OLESIAK MARCIN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lodoLanDia
(510), (511) 30 Lody spożywcze, gofry, 35 Sprzedaż (promocja)-dla
osób trzecich. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355044
(220) 2022 02 18
(210) 540096
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa (PL);
OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
OLESIAK MARCIN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SiGelAto
(510), (511) 30 Lody, kawa, gofry, sorbety (lody), 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355045
(220) 2022 02 23
(210) 540259
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANUSKOR
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
Mydła, Środki do czyszczenia toalet, chromu, rąk, zębów, dywanów,
klatek dla zwierząt, okien, okularów, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty-do czyszczenia szkła, podłóg,
tapet, tkanin, protez zębowych, Preparaty do czyszczenia do celów
higieny osobistej, Preparaty do szorowania, Środki i preparaty do polerowania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi
oraz czyszczącymi, Zapachowe środki odświeżające powietrze, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do prania, Detergenty
do użytku domowego, 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki sanitarne do celów medycznych,
Płyny, żele, proszki, mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, Antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe środki do mycia rąk, Chusteczki
nasączone płynami do dezynfekcji, Środki odkażające, w tym środki
odkażające w postaci żelów, płynów, proszków, mydeł i sprayów-,
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Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, Środki do zwalczania
robactwa, Insektycydy, Fungicydy, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze (inne niż mydło), Produkty biobójcze,
Detergenty do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Produkty chemiczne do celów
medycznych o działaniu profilaktycznym, Produkty farmaceutyczne,
Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów medycznych,
Dermokosmetyki do celów leczniczych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze powietrza, Neutralizatory zapachów,
Lecznicze preparaty toaletowe, Antyseptyczne opatrunki w płynie,
Detergenty lecznicze i odkażające, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych przez bakterie.

(111) 355046
(220) 2022 02 10
(210) 539726
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) „SOLINEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLAMID
(510), (511) 5 Preparaty wspomagające układ nerwowy.

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) 051593
(111) 054394
(111) 078642
(111) 085733
(111) 088342
(111) 151821
(111) 160878
(111) 166612
(111) 168842
(111) 168843
(111) 169325
(111) 169438
(111) 169529
(111) 169530
(111) 169531
(111) 169532
(111) 170439
(111) 171401
(111) 174396
(111) 194063
(111) 254736

(180) 2032 09 06
(180) 2032 09 27
(180) 2032 04 10
(180) 2032 10 23
(180) 2032 12 24
(180) 2032 10 24
(180) 2032 09 16
(180) 2032 03 06
(180) 2032 09 09
(180) 2032 09 09
(180) 2032 09 18
(180) 2032 09 27
(180) 2032 10 30
(180) 2032 10 30
(180) 2032 10 30
(180) 2032 10 30
(180) 2032 09 26
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 18
(180) 2032 09 10
(180) 2031 09 24

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 1: substancje buforujące do druku offsetowego; 3: preparaty czyszczące do druku offsetowego.
(111) 257583 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258094 (180) 2032 06 20 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258585 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: analizy rynkowe,
badania marketingowe, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, edytorskie
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usługi w dziedzinie reklamy,pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami,uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach
komputerowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama
radiowa, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 258589 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
(111) 259066 (180) 2032 05 25 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 41: usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, obsługa sal gier, gry
hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie, prowadzenie i obsługa
konferencji, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów związanych z edukacją lub rozrywką, organizowanie konkursów
piękności, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć w zakresie
rozrywki, organizowanie spektakli - impresariat, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, parki rozrywki, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć - część rozrywkowa, realizacja
spektakli, rozrywka, informacja
o rozrywce, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub
edukacją; 43: bary szybkiej obsługi - snack-bary, biura - agencje
zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, kafeterie - bufety, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, rezer-

(111) 259067 (180) 2032 05 25

(111) 259238
(111) 259348
(111) 260043
(111) 260050
(111) 260051
(111) 260225
(111) 260273
(111) 260369
(111) 260374
(111) 261249
(111) 261344
(111) 261392
(111) 261517

(180) 2032 08 20
(180) 2032 10 18
(180) 2032 09 03
(180) 2032 09 12
(180) 2032 09 12
(180) 2032 09 03
(180) 2032 10 10
(180) 2032 06 28
(180) 2032 07 09
(180) 2032 10 03
(180) 2032 09 04
(180) 2032 10 29
(180) 2032 07 18
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wacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 41: usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, obsługa sal gier, gry
hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie, prowadzenie i obsługa
konferencji, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów związanych z edukacją lub rozrywką, organizowanie konkursów
piękności, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć w zakresie
rozrywki, organizowanie spektakli - impresariat, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, parki rozrywki, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć – część rozrywkowa, realizacja
spektakli, rozrywka, informacja
o rozrywce, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub
edukacją; 43: bary szybkiej obsługi - snack-bary, biura - agencje
zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, kafeterie - bufety, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 261972
(111) 261984
(111) 262092
(111) 262185
(111) 262225
(111) 262507
(111) 262710
(111) 262717
(111) 262758
(111) 262759
(111) 262858
(111) 262900
(111) 263690
(111) 263693
(111) 263699
(111) 263723
(111) 263810
(111) 264209
(111) 264210
(111) 264211
(111) 264366
(111) 264748
(111) 264763
(111) 264769
(111) 265305
(111) 266430
(111) 266519
(111) 266650
(111) 266651
(111) 267338
(111) 268313
(111) 269406
(111) 269407
(111) 270257
(111) 270258
(111) 270259
(111) 270260
(111) 270261
(111) 270262
(111) 270263
(111) 271035
(111) 271808
(111) 274685
(111) 275392
(111) 275484
(111) 278430
(111) 290505
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(180) 2032 10 08
(180) 2032 10 22
(180) 2032 09 17
(180) 2033 01 02
(180) 2032 11 20
(180) 2032 03 13
(180) 2032 11 02
(180) 2032 11 26
(180) 2032 12 13
(180) 2032 12 13
(180) 2032 11 16
(180) 2033 02 14
(180) 2032 10 19
(180) 2032 10 25
(180) 2032 10 16
(180) 2032 09 06
(180) 2032 04 16
(180) 2032 09 18
(180) 2032 09 18
(180) 2032 09 18
(180) 2032 09 13
(180) 2032 09 17
(180) 2032 12 20
(180) 2032 12 24
(180) 2032 04 02
(180) 2032 10 19
(180) 2032 08 20
(180) 2032 12 20
(180) 2032 12 20
(180) 2033 02 26
(180) 2032 08 03
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2033 01 17
(180) 2032 11 16
(180) 2032 11 19
(180) 2032 09 14
(180) 2033 02 14
(180) 2032 10 25
(180) 2032 11 07

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

(210) 490357
(210) 491847
(210) 495858
(210) 502227
(210) 513444
(210) 513445
(210) 514649
(210) 516035
(210) 518039
(210) 520525
(210) 520532
(210) 521070
(210) 521177
(210) 522835
(210) 530077
(210) 532018

(210) 519983
(210) 520895
(210) 525888
(210) 527992
(210) 493886
(210) 493887

U
U
U
ZT51/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 518628
(210) 533924
(210) 535650
(210) 537192
(210) 538663
(210) 542357
(210) 506736
(210) 534967
(210) 536792
(210) 539831

ZT44/2020
ZT44/2021
ZT46/2021
ZT52/2021
ZT7/2022
U
ZT6/2020
U
U
U

(210) 539832
(210) 541111
(210) 541439
(210) 541442
(210) 541444
(210) 541446
(210) 541640
(210) 542530
(210) 542621

U
U
U
U
U
U
U
U
U

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.

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.
U
U
U
U
U
U

(210) 532019
(210) 532024
(210) 534943
(210) 536684
(210) 537446
(210) 537781
(210) 538079
(210) 538485
(210) 539928
(210) 541915
(210) 541132
(210) 541397
(210) 542408
(210) 540006
(210) 531486
(210) 520875

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane
po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP

(210) 501897
(210) 503385
(210) 503386
(210) 508534
(210) 512404
(210) 516943

ZT47/2018
U
ZT18/2019
ZT40/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
U
U
U
U

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) 051901 A. Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
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(111) 078587 A. Wykreślono: MERCK SHARP & DOHME CORP.,
WHITEHOUSE STATION, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: N.V.
Organon, Oss, Holandia.
(111) 081351A  A. Wykreślono: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.,
Breda, Holandia; Wpisano: Gilmar S.P.A., San Giovanni in Marignano, Włochy.
(111) 102937 A. Wykreślono: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.,
BREDA, Holandia; Wpisano: Gilmar S.P.A., San Giovanni in Marignano, Włochy.
(111) 146487 A. Wykreślono: Telekomunikacja Polska S.A.,
Warszawa, Polska; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012100784.
(111) 150833 A. Wykreślono: CS-CREATIVE SOLUTIONS ANDRZEJ MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 013113270; Wpisano: EDUKO JOLANTA MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 015555539.
(111) 150834 A. Wykreślono: CS-CREATIVE SOLUTIONS ANDRZEJ MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 013113270; Wpisano: FUNDACJA EDUKACJA DLA ROZWOJU - EDUKO, Warszawa, 388566726.
(111) 151143 A. Wykreślono: CS-CREATIVE SOLUTIONS ANDRZEJ MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 013113270; Wpisano: EDUKO JOLANTA MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 015555539.
(111) 155365 A. Wykreślono: Vulcabras Azaléia-RS, Calçados e
Artigos Esportivos S/A, Parobé, Brazylia; Wpisano: DOK PARTICIPACOES SOCIETÁRIAS LTDA., Birigui, Brazylia.
(111) 155430 A. Wykreślono: CS-CREATIVE SOLUTIONS ANDRZEJ MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 013113270; Wpisano: EDUKO JOLANTA MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 015555539.
(111) 161165 A. Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 169991 A. Wykreślono: CREDIT AGRICOLE S.A., PARYŻ,
Francja; Wpisano: CREDIT AGRICOLE SA, Montrouge, Francja.
(111) 170995 A. Wykreślono: Poznańska Palarnia Kawy
„ASTRA” Spółka z o.o., Poznań, Polska 630237800; Wpisano: ASTRA
COFFEE AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska 630237800.
(111) 173705 A. Wykreślono: 4 LIFE RESEARCH, L.C., SANDY,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 4LIFE TRADEMARKS, LLC,
SANDY, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 174140 A. Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA,
Polska 180935403; Wpisano: VALEANT PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polska 180935403.

Z OGRARzeszów,
POLAND
Rzeszów,

(111) 174140 A. Wykreślono: VALEANT PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów,
Polska 180935403.
(111) 175531 A. Wykreślono: CS-CRATIVE SOLUTIONS Andrzej
Maciejczyk, Warszawa, Polska 013113270; Wpisano: EDUKO JOLANTA MACIEJCZYK, Warszawa, Polska 015555539.
(111) 188011 A. Wykreślono: ICEBREAKER LIMITED, WELLINGTON, Nowa Zelandia; Wpisano: Icebreaker Apparel, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 192441 A. Wykreślono: MPM AGD SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek, Polska 145840911; Wpisano: „SMILE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korpele, Polska 510896007.
(111) 216309 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.

Nr 39/2022

(111) 216506 A. Wykreślono: B&P IP ENGINIEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 361981857; Wpisano: B&P IP ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Przeworsk,
Polska 361981857.
(111) 229225 A. Wykreślono: SELLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 243189012; Wpisano: SELLEO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 243189012.
(111) 247903 A. Wykreślono: VALDI-CERAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stąporków,
Polska 260017619; Wpisano: MECTILES ITALIA S.r.l., Casalgrande,
Włochy.
(111) 250075 A. Wykreślono: ACTIV Tomasz Pacholczyk, Wrocław, Polska; Wpisano: ACTIVESHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 520066491.
(111) 253367 A. Wykreślono: „MEDSYNC SKOTNICKA, SKOTNICKI” SPÓŁKA JAWNA, Oława, Polska 020969398; Wpisano: MEDSYNC CINESYNC SKOTNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Oława, Polska 020969398.
(111) 254891 A. Wykreślono: CIĘCIARA MARIUSZ JM SANTE
SPÓŁKA CYWILNA, Radzymin, Polska; WÓJCIK JACEK JM SANTE
SPÓŁKA CYWILNA, Radzymin, Polska; Wpisano: JM SANTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstancin-Jeziorna, Polska 381874666.
(111) 254891 E. Wykreślono: Wspólne prawo ochronne.
(111) 254891 A. Wykreślono: JM SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstancin-Jeziorna, Polska 381874666; Wpisano: JM SANTE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin,
Polska 145920490.
(111) 255109 A. Wykreślono: QUEST CHANGE MANAGERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 143233087; Wpisano: QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 521516542.
(111) 255110 A. Wykreślono: QUEST CHANGE MANAGERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 143233087; Wpisano: QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 521516542.
(111) 255517 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255517 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 256285 A. Wykreślono: Nestlé Skin Health S.A., Lausanne, Szwajcaria; Wpisano: Crescita Therapeutics Inc., Mississauga,
Kanada.
(111) 256491 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare SA, Prangins, Szwajcaria.
(111) 256491 A. Wykreślono: GSK Consumer Healthcare SA,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: GSK Consumer Healthcare SARL,
Prangins, Szwajcaria.
(111) 256994 A. Wykreślono: SFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Kraków, Polska 120047276;
Wpisano: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Zamienie, Polska 011909816.
(111) 257848 A. Wykreślono: BRODR. JORGENSEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Zielona Góra, Polska 970477946; Wpisano: KOSMETERIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zielona Góra, Polska 081055890.
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(111) 260488 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260488 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 261188 A. Wykreślono: ZALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski, Polska 060760980;
Wpisano: ZOOM NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski, Polska 060760980.
(111) 263609 A. Wykreślono: ARC-INTERIORS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 012498611; Wpisano: ARC INTERIOS P. ZALEWSKI D. SZYMCZAK M. HELMAN K. SZYMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 012498611.
(111) 264018 A. Wykreślono: QUEST CHANGE MANAGERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 143233087; Wpisano: QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 521516542.
(111) 264841 A. Wykreślono: „Pancerpol” Galewski, Trzopek Spółka Jawna, Szałasowizna, Polska 278246820; Wpisano:
PANCERPOL GALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Górnicza,
Polska 278246820.
(111) 265847 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265847 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 265848 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265848 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 265849 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265849 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 265850 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265850 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266940 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266940 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
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(111) 267903 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 267903 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 267917 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 267917 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 267919 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 267919 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 267920 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 267920 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 268974 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 268974 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 269954 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 269954 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 280598 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 280602 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 280666 A. Wykreślono: KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin, Polska 330441830; Wpisano: KOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330441830.
(111) 281701 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
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(111) 281701 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 297780 A. Wykreślono: JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 101749346; Wpisano: JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 101749346.

(111) 281702 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 311780 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 281702 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 311780 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 281704 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 315738 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.

(111) 281704 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 287175 A. Wykreślono: GABRIEL KĘDZIERSKI, HPA AUTOSERWIS, Rzeszów, Polska 180231398; Wpisano: REGENERACJA ZAWIESZENIA GABRIEL KĘDZIERSKI, Rzeszów, Polska 180231398.
(111) 287175 A. Wykreślono: GABRIEL KĘDZIERSKI, REGENERACJA ZAWIESZENIA, Rzeszów, Polska 180231398; Wpisano: HPA
PIOTR KĘDZIERSKI, Rzeszów, Polska 650014645.
(111) 292815 A. Wykreślono: JOYFOOD KRZYSZTOF LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 101749346; Wpisano:
JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 101749346 .
(111) 293364 A. Wykreślono: KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce,
Polska; Wpisano: KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 291770790.
(111) 296056 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365623066.
(111) 296057 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365623066.
(111) 296059 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365623066.
(111) 296060 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365623066.
(111) 296061 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365623066.
(111) 296616 A. Wykreślono: PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Warszawa, Polska 146331264; Wpisano: PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146331264.
(111) 297010 A. Wykreślono: JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 101749346; Wpisano: JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 101749346 .

(111) 316556 A. Wykreślono: AS TRADE OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Śliwniki, Polska 302698478;
Wpisano: MARKON FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śliwniki, Polska 300705257.
(111) 316588 A. Wykreślono: ANNA WOCHNA, SUNEW, Borówiec, Polska 300135736; Wpisano: ANNA WOCHNA, Żerniki, Polska.
(111) 321633 A. Wykreślono: ROLTECH BABIS SPÓŁKA JAWNA, Kielce, Polska 260248158; Wpisano: ROLTECH BABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce,
Polska 260248158.
(111) 330460 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 193103598; Wpisano: OPERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220357683.
(111) 331453 A. Wykreślono: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107; Wpisano: TRINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365623066.
(111) 333372 A. Wykreślono: FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czarnowice, Polska 978079910; Wpisano: CEZARY ZWOIŃSKI, Warszawa, Polska.
(111) 335498 A. Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191.
(111) 337379 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 337380 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 337381 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 337383 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) 337384 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 337419 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 337420 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 342133 A. Wykreślono: TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 383156805;
Wpisano: INERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna, Polska 385308567.
(111) 343915 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, Kraków,
Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 121104639.
(111) 346691 A. Wykreślono: KINGA BOROWICZ-REUTT, Lublin, Polska; Wpisano: EDENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lublin, Polska 389976231.
(111) 349956 A. Wykreślono: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216; Wpisano: MUNDIVIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasienica, Polska 070739216.

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) 156056
(540) Rima
(511) 7, 21
(732) HEIN, LEHMANN GmbH,
Alte Untergath 40, 47805 Krefeld (DE)
(151) 2021 10 05
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1015422
(540) Zdrepceva krv Stono poluslatko crno vino
(531) CFE: 03.03.01, 24.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.01
(511) 33
(732) SPADIER HOLDINGS LIMITED,
13 Karaiskakis Street, P.C., CY-3032 Limassol (CY)
(151) 2021 12 27
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1595325
(540) aeroskin tech
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.09, 29.01.12
(511) 17, 19, 37
(732) Dr. Daniel Sanz Pont / Aeroskin Tech AG,
Seeguetstrasse 29, CH-8804 Au-ZH (CH)
(151) 2020 12 28
(441) 2021 06 28
(581) 2021 06 10
(111) 1636660
(540) DIESEL LIBRARY
(511) 18, 25
(732) DIESEL S.P.A.,
VIA DELL’INDUSTRIA 4-6, I-36042 BREGANZE (VI) (IT)
(151) 2021 12 29
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
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(111) 1636957
(540) K.DENIM
(511) 18, 25
(732) KappAhl Sverige AB, Box 303, SE-431 24 MÖLNDAL (SE)
(151) 2021 10 25
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1636958
(540) Cruzee
(511) 12, 25
(732) CRUZEE LLC,
1309 COFFEEN AVENUE STE 1200, SHERIDAN WY 82801 (US)
(151) 2021 10 27
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1636984
(540) Sciomics
(511) 42
(732) Sciomics GmbH,
Karl-Landsteiner Str. 6, 69151 Neckargemünd (DE)
(151) 2021 11 25
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1637085
(540) TMIK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) TOURREIN (Tianjin) Technology Co., Ltd.,
22 Qingguang Road, Wangqingtuo Town, Wuqing District,
Tianjin (CN)
(151) 2021 11 30
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1637379
(540) Raiffeisen Digital Bank
(531) CFE: 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 36, 38, 42
(732) Raiffeisen Centrobank AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2021 10 13
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1637400
(540) EXTREME
(531) CFE: 26.03.06, 27.05.07, 29.01.12
(511) 7
(732) RM S.R.L.,
Via Cella 275/L, -Fr. SAN BARTOLO, I-48125 RAVENNA (RA) (IT)
(151) 2021 11 17
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1637520
(540) ILE DE FRANCE MINI ROLL
(531) CFE: 18.03.15, 25.01.15,
26.04.07, 26.11.08, 26.13.25, 27.05.01
(511) 29
(732) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2021 10 20
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1637603
(540) PALFOS
(511) 2
(732) NIHON PARKERIZING CO., LTD.,
15-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 (JP)
(151) 2021 11 12
(441) 2022 01 24
(581) 2022 01 06
(111) 1638384
(540) TWITTER TWITTER
(531) CFE: 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 12, 35
(732) Martin Rada, č. p. 152, CZ-285 45 Kluky (CZ)
(151) 2021 10 06
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638389
(540) PARTYLAND Where fun parties begin
(531) CFE: 01.15.21, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16, 21, 28
(732) Partyland Europe Ltd.,
ADD Malta, Level 2, Hard Rocks NXR 6345 Business Park,
Burmar rad Road 1, Naxxar (MT)
(151) 2021 12 06
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638544
(540) ESTIKO
(511) 16, 17, 35, 40, 42
(732) aktsiaselts ESTIKO, Soola tn 8, Tartu linn (EE)
(151) 2021 07 08
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638583
(540) METRO PROFESSIONAL
(531) CFE: 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,

12, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 24, 25, 27, 34
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 07 28
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638643
(540) Middle Corridor Trans-Caspian International
Transport Route
(531) CFE: 26.03.23, 27.05.10, 29.01.13
(511) 35, 36, 39
(732) «International Association,
«Trans-Caspian International Transport Route»
Association of Legal Entities (KZ) international,
Dinmukhamed Kunaev street, 12/1, Yesil district,
010000 Nur-Sultan city (KZ)
(151) 2021 10 22
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
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(111) 1638752
(540) ROCENTA
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638753
(540) DOMEDOVAR
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638754
(540) SPONDEO
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638953
(540) NAOMI
(531) CFE: 24.15.13, 27.01.01,
27.05.01, 29.01.12
(511) 7, 9, 11, 35, 37, 38, 41, 42
(732) VINCI ENERGIES,
2169 Boulevard de la Défense, F-92000 NANTERRE (FR)
(151) 2021 09 16
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1639148
(540) Soloop
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.,
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, Guangdong (CN)
(151) 2021 09 22
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1639203
(540) BUBBLE MON
(531) CFE: 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 34
(732) HAN,
Sang Un, 556/1804, 41 Business-ro, Seo-gu, Incheon 22766 (KR)
(151) 2021 10 27
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1639230
(540) Walk On AMAZING
(531) CFE: 01.01.04, 27.05.01
(511) 19
(732) AMORIM CORK FLOORING, S.A.,
RUA DO RIBEIRINHO 202, SÃO PAIO DE OLEIROS,
P-4536-907 S. PAIO DE OLEIROS (PT)
(151) 2021 11 11
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
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Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
(111) 1506302
(540) R
(531) CFE: 18.05.01, 26.13.25, 
(511) 12, 14, 16, 18, 25, 29,
27.03.15, 27.05.21, 29.01.01
30, 32, 33, 35, 39, 41, 43
(732) «Rossiya airlines» joint stock company,
Pilotov Str., 18/4, RU-196210 Saint Petersburg (RU)
(151) 2019 07 12
(441) 2020 01 13
(581) 2019 12 26
(111) 1507144
(540) HEMPROLL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 16, 34
(732) Mudanjiang Hengfeng Paper Co.LTD,
11 hengfeng road, Yangming district, Mudanjiang city,
Heilongjiang province (CN)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 01 20
(581) 2020 01 02
(111) 1534189
(531) CFE: 26.13.25
(511) 11, 18, 25
(732) NINGBO HEALTH SHOES CO.,LTD.,
NO. 210 Lusong Road, Zhouxiang Town, Cixi City,
Zhejiang Province (CN); HEALTH (CHINA) SPORTING GOODS CO., LTD.,
NO.98 Xiao Tang Road, Hang Zhou Bay New Zone,
Ningbo, Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 05 11
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
(111) 1557585
(540) BUILDING BRIDGES LEAVING LEGACIES
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6, 36, 37, 40, 41, 42
(732) Acrow Corporation of America, 181 New Road,
Suite 202, Parsippany NJ 07054 (US)
(151) 2020 06 26
(441) 2020 11 16
(581) 2020 10 29
(111) 1598287
(540) MonCafe
(531) CFE: 27.05.01
(511) 30, 35, 43
(732) “Unilactis” Limited Liability Partnership,
Zhansugurov Street 482, 050000 Almaty city (KZ)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Patentowego
o naborze na aplikację ekspercką
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Elektroniki i Mechaniki
w Wydziale Budownictwa i w Wydziale Elektroniki
Liczba lub wymiar etatu: 5
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– budownictwa, górnictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, energetyki lub pokrewnej – 3 etaty,
– elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki lub pokrewnej – 2 etaty,
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym,
• Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można
nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym
na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324.).
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność,
• mile widziana znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej
oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych,
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• oświadczenie kandydata/kandydatki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DE_e” i numerem ogłoszenia 8/2022 i 9/2022.
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl
lub przez ePUAP lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00–9.00),
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
• możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
(np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
oraz pakietu opieki medycznej,
• dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
Techniki naboru:
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
– test/sprawdzian wiedzy, w tym znajomości języka obcego,
– rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych
przez kandydatki/kandydatów.
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W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow
oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa,
al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Wydziale Zgłoszeń Wynalazków i Wzorów Użytkowych
w Departamencie Zgłoszeń
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania wstępnego oraz badania formalnoprawnego zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• przygotowywanie postanowień, projektów decyzji i prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem badania
wstępnego oraz badania formalnoprawnego,
• przygotowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ogłaszania o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu
Patentowego.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne (dziedzina: mechanika i budowa maszyn),
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie (na poziomie dobrym).
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, systematyczność i terminowość,
• orientacja na klienta/interesariusza,
• łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub oświadczenie o poziomie
znajomości ww. języków,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 18 listopada 2022 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-WW” i nr ogłoszenia 7/2022 (decyduje data
stempla pocztowego).
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Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl
lub przez ePUAP lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
• możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
(np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej,
• dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Metody i techniki planowane podczas postępowania kwalifikacyjnego:
– Weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
– Sprawdzian/test wiedzy
– Sprawdzian znajomości języka obcego
– Rozmowa kwalifikacyjna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez
kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa,
al. Niepodległości 188/192.
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Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

