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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 241 430 do nr 241 453)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241431
(41) 2021 08 23
(51) A23L 11/70 (2021.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23J 3/14 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
A23J 1/12 (2006.01)

A23J 1/14 (2006.01)
A23L 27/24 (2016.01)
(62) 428318
(21) 437873
(22) 2018 12 21
(72) KUBARA MAREK, Częstochowa (PL); POZNAR KAROLINA,
Częstochowa (PL); POZNAR MICHAŁ, Częstochowa (PL);
SADOWSKI WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Wędliny bezmięsne, oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 241430
(41) 2021 05 31
(51) A23L 27/60 (2016.01)
(21) 431970
(22) 2019 11 27
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(72) KOTLARSKA RENATA, Łowicz (PL)
(73) ZPOW AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łowicz (PL)
(54) Ketchup z grubo przetartych pomidorów
(B1) (11) 241443
(41) 2020 12 28
(51) A61K 31/444 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
(21) 433733
(22) 2020 04 28
(72) WALCZAK KATARZYNA, Lublin (PL); TURSKA MONIKA,
Lublin (PL); ŚWIĄDER KATARZYNA, Lublin (PL); PLECH TOMASZ,
Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR, Lublin (PL); BORZĘCKI ADAM,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie perampanelu w leczeniu chorób skóry oraz kompozycja farmaceutyczna
(B1) (11) 241446
(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) 435893
(22) 2020 11 05
(72) WINIARSKI GRZEGORZ, Rzeczyca Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Narzędzia i sposób wyciskania stopni wału drążonego
(B1) (11) 241447
(41) 2022 06 06
(51) B29C 31/02 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
(21) 438894
(22) 2021 09 08
(72) MAJEWSKI ŁUKASZ, Lublin (PL); SASIMOWSKI EMIL, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Dozownik mimośrodowy
(B1) (11) 241437
(41) 2020 07 13
(51) B32B 17/00 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 27/06 (2006.01)
(21) 428490
(22) 2019 01 07
(72)	HARASIMOWICZ KRZYSZTOF, Ełk (PL)
(73) BOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Buczki (PL)
(54) Sposób wytwarzania szyb hartowanych do wytwarzania szyb
laminowanych
(B1) (11) 241435
(41) 2020 07 13
(51) B41F 5/24 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
(21) 428524
(22) 2019 01 08
(72) KIEŁB MAREK, Sokołów Małopolski (PL)
(73) MULTIPACK MAREK KIEŁB SPÓŁKA JAWNA,
Sokołów Małopolski (PL)
(54) Sposób wytwarzania rezystancyjnych czujników temperatury
(B1) (11) 241452
(41) 2020 07 27
(51) B60H 1/00 (2006.01)
(21) 428921
(22) 2019 02 14
(72)	NOWAKOWSKI JAKUB, Grębocin (PL); SMYK EMIL,
Bydgoszcz (PL); BOROWSKI SYLWESTER, Bydgoszcz (PL)
(73) BOROWSKI SYLWESTER, Bydgoszcz (PL);
NOWAKOWSKI JAKUB, Grębocin (PL); SMYK EMIL, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ chłodząco-grzejący zasilany sprężonym powietrzem
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(B1) (11) 241445
(41) 2018 10 08
(51) B62B 9/12 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
B60N 2/02 (2006.01)
B60N 2/20 (2006.01)
B60N 2/22 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B60N 2/64 (2006.01)
A47C 7/40 (2006.01)
(21) 421218
(22) 2017 04 06
(72) KORZEKWA ANITA, Częstochowa (PL)
(73)	ANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Blokada położenia oparcia fotelika, zwłaszcza dla dzieci
(B1) (11) 241442
(41) 2020 05 18
(51) C01B 32/336 (2017.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 431842
(22) 2019 11 18
(72) WIDEŁ DARIUSZ, Kielce (PL); JEDYNAK KATARZYNA,
Wiśniówka (PL); SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania mezoporowatego materiału węglowego
aktywowanego ditlenkiem węgla i parą wodną, do zastosowania
jako sorbent w kolumnie do izolacji ftalanu dimetylu i ftalanu dietylu
metodą ekstrakcji do fazy stałej
(B1) (11) 241436
(41) 2021 05 31
(51) C09K 5/14 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 431815
(22) 2019 11 18
(72)	HEIM DARIUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Granulat kompozytowy o podwyższonej zdolności magazynowania ciepła oraz sposób wytwarzania granulatu kompozytowego
o podwyższonej zdolności magazynowania ciepła
(B1) (11) 241438
(41) 2021 05 31
(51) C09K 5/14 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 431821
(22) 2019 11 18
(72)	HEIM DARIUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Granulat kompozytowy o podwyższonej zdolności magazynowania ciepła oraz sposób wytwarzania granulatu kompozytowego
o podwyższonej zdolności magazynowania ciepła
(B1) (11) 241453
(41) 2018 09 10
(51) C10B 53/07 (2006.01)
C10B 21/20 (2006.01)
C10B 47/30 (2006.01)
B09B 3/40 (2022.01)
B09B 101/80 (2022.01)
(21) 420704
(22) 2017 03 02
(72)	GULBA MIROSŁAW, Zielona Góra (PL);
PRZERWA JERZY, Grudziądz (PL)
(73) J.W.L. INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL);
IDRO-04 OÜ, Tallin (EE)
(54) Sposób recyklingu opon
(B1) (11) 241432
(41) 2019 10 07
(51) E04B 2/96 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
(21) 425083
(22) 2018 03 29
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(72)	NOWAK MATEUSZ, Warszawa (PL);
KUCHARSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) BSP BRACKETSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Konsola pasywna
(B1) (11) 241450
(41) 2020 07 27
(51) E21C 35/23 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
(21) 428596
(22) 2019 01 16
(72) PERONČIK MILOŠ, Trebostovo (SI)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do rotacyjnego zraszania sektorowego, zwłaszcza
dla samojezdnego kombajnu górniczego
(B1) (11) 241439
(41) 2021 09 20
(51) F01K 25/10 (2006.01)
F01K 3/12 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
C07C 1/12 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)
(21) 433271
(22) 2020 03 17
(72) BARTELA ŁUKASZ, Pilchowice (PL);
SKOREK-OSIKOWSKA ANNA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) System i sposób magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla oraz wodorze
(B1) (11) 241444
(41) 2019 04 23
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 423123
(22) 2017 10 10
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SIKORA WOJCIECH,
Wojkowice (PL); PRZENZAK ESTERA, Polanka Wielka (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Hybrydowe uszczelnienie wału
(B1) (11) 241451
(41) 2019 08 26
(51) G01M 13/04 (2019.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
(21) 428677
(22) 2019 01 25
(72)	ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); WRZOCHAL MATEUSZ,
Kielce (PL); DOMAGALSKI RYSZARD, Kielce (PL);
ŁOMŻA HENRYK, Kraśnik (PL); ŁUSZCZAK RYSZARD, Kraśnik (PL);
MIŚKIEWICZ KRZYSZTOF, Kraśnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); FABRYKA
ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik (PL)
(54) Mechanizm odciążający siłomierz w urządzeniu do badania
momentów oporowych łożysk stożkowych
(B1) (11) 241434
(41) 2020 11 02
(51) G01R 19/175 (2006.01)
(21) 429725
(22) 2019 04 24
(72) PIĄTEK PAWEŁ, Kraków (PL); PAULUK MARIUSZ, Myślenice (PL);
DZIWIŃSKI TOMASZ, Rybnik (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ detekcji przejścia napięcia przemiennego przez zero
(B1) (11) 241440
(41) 2021 11 29
(51) G01R 29/08 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
(21) 434064
(22) 2020 05 25
(72)	GARBACZ PIOTR, Grodzisk Mazowiecki (PL)

(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Układ do pomiaru i sposób pomiaru zmiennego w czasie pola
elektrycznego lub pola magnetycznego
(B1) (11) 241433
(41) 2019 12 02
(51) G02B 6/00 (2006.01)
(21) 425748
(22) 2018 05 28
(72) MROCZKA ROBERT, Lublin (PL)
(73) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania ultra gładkiej powierzchni refleksyjnej
metalicznego modelu dla metalicznej kapilarnej optyki rentgenowskiej
(B1) (11) 241448
(41) 2018 06 04
(51) H02B 1/48 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
H01L 31/053 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 419578
(22) 2016 11 23
(72) ROGALKA RADOSŁAW, Leszno (PL)
(73) ROGALKA RADOSŁAW, Leszno (PL)
(54) Mobilne urządzenie solarne
(B1) (11) 241449
(41) 2021 03 22
(51) H02K 16/00 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
(21) 431142
(22) 2019 09 13
(72) KUTT FILIP, Gdańsk (PL); BLECHARZ KRZYSZTOF, Gdańsk (PL);
KARKOSIŃSKI DARIUSZ, Gdańsk (PL); PACHOLCZYK MICHAŁ,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Dwuwirnikowa bezrdzeniowa prądnica z magnesami trwałymi
(B1) (11) 241441
(41) 2020 12 14
(51) H02P 9/44 (2006.01)
B63J 3/02 (2006.01)
(21) 430166
(22) 2019 06 06
(72) TARNAPOWICZ DARIUSZ, Szczecin (PL);
GERMAN-GALKIN SERGIEJ, Szczecin (PL)
(73)	AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Układ stabilizacji częstotliwości i napięcia autonomicznych
zespołów prądotwórczych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A23J 3/14 (2006.01)
A23J 1/08 (2006.01)
A23J 1/12 (2006.01)
A23J 1/14 (2006.01)
A23L 11/70 (2021.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 27/24 (2016.01)
A23L 27/60 (2016.01)
A47C 7/40 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)

241431*
241431*
241431*
241431*
241431
241431*
241431*
241430
241445*
241443
241443*
241442*

B01J 2/28 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B09B 3/40 (2022.01)
B09B 101/80 (2022.01)
B21C 37/16 (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)

241436*
241436*
241438*
241438*
241453*
241453*
241446*
241446*
241446*
241446
241446*
241446*

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

2

1

2

B21J 13/02 (2006.01)
B21K 21/08 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
B29C 31/02 (2006.01)
B32B 17/00 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 27/06 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B60H 1/00 (2006.01)
B60N 2/02 (2006.01)
B60N 2/20 (2006.01)
B60N 2/22 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B60N 2/64 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
B63J 3/02 (2006.01)
C01B 32/336 (2017.01)
C07C 1/12 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C10B 21/20 (2006.01)
C10B 47/30 (2006.01)
C25B 1/04 (2006.01)

241446*
241446*
241447*
241447
241437
241437*
241437*
241435
241435*
241452
241445*
241445*
241445*
241445*
241445*
241445
241445*
241441*
241442
241439*
241436
241438
241453
241453*
241453*
241439*

E04B 2/96 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F01K 3/12 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2019.01)
G01R 19/175 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
H01L 31/053 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H02B 1/48 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02P 9/44 (2006.01)

241432
241432*
241432*
241450
241450*
241439
241439*
241439*
241448*
241444
241444*
241444*
241451*
241451*
241451
241434
241440
241440*
241433
241448*
241448*
241448
241449
241449*
241441

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

241430
241431
241432
241433
241434
241435
241436
241437
241438
241439
241440
241441

A23L 27/60 (2016.01)
A23L 11/70 (2021.01)
E04B 2/96 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G01R 19/175 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
B32B 17/00 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
H02P 9/44 (2006.01)

241442
241443
241444
241445
241446
241447
241448
241449
241450
241451
241452
241453

C01B 32/336 (2017.01)
A61K 31/444 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B29C 31/02 (2006.01)
H02B 1/48 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
G01M 13/04 (2019.01)
B60H 1/00 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 388871
05/2011
(A1) (21) 402388 (62) 368270
07/2013
(A1) (21) 413639
05/2017
(A1) (21) 414223
08/2017
(A1) (21) 414259
08/2017
(A1) (21) 414358
09/2017
(A1) (21) 416285
18/2017

u)

(A1) (21) 417468
(A1) (21) 418236
(A1) (21) 419388
(A1) (21) 420409
(A1) (21) 420598
(A1) (21) 420854
(A1) (21) 420855
(A1) (21) 421044

26/2017
04/2018
11/2018
17/2018
18/2018
20/2018
20/2018
21/2018

(A1) (21) 421279
(A1) (21) 421280
(A1) (21) 421661
(A1) (21) 421909
(A1) (21) 421920
(A1) (21) 422154
u)
(A1) (21) 422445
(A1) (21) 423504
(A1) (21) 423791
(A1) (21) 423825
(A1) (21) 423826
(A1) (21) 424120
(A1) (21) 424136
(A1) (21) 424366
(A1) (21) 424677
(A1) (21) 424861
(A1) (21) 425291
(A1) (21) 425570
(A1) (21) 425644
(A1) (21) 425659
u)
(A1) (21) 425838
(A1) (21) 425897
(A1) (21) 426705
(A1) (21) 426706
(A1) (21) 426849
(A1) (21) 426892
(A1) (21) 427130
(A1) (21) 427256
(A1) (21) 427660
(A1) (21) 427725
(A1) (21) 427883
(A1) (21) 428012
(A1) (21) 428195
u)
(A1) (21) 428628
(A1) (21) 428708
(A1) (21) 428931

7
22/2018
22/2018
25/2018
05/2018
06/2018
02/2019
04/2019
12/2019
13/2019
14/2018
13/2019
14/2019
14/2019
16/2019
19/2019
20/2019
22/2019
24/2019
25/2019
25/2019
24/2018
26/2019
05/2020
05/2020
05/2019
06/2020
07/2020
08/2020
11/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
16/2020
17/2020
18/2020

(A1) (21) 429227
(A1) (21) 429330
(A1) (21) 429491
(A1) (21) 429831
(A1) (21) 429832
(A1) (21) 430087
(A1) (21) 430110
(A1) (21) 430243
u)
(A1) (21) 430607
(A1) (21) 430761
(A1) (21) 431301
(A1) (21) 431335
(A1) (21) 431457
(A1) (21) 431675
(A1) (21) 432003
(A1) (21) 432342
u)
(A1) (21) 432425
(A1) (21) 432570
(A1) (21) 432616
(A1) (21) 432833
(A1) (21) 432834
(A1) (21) 433011
(A1) (21) 433035
u)
(A1) (21) 433184
(A1) (21) 433334
(A1) (21) 433348
(A1) (21) 433367
(A1) (21) 433736
(A1) (21) 433881
(A1) (21) 433935
(A1) (21) 434112
(A1) (21) 434415
(A1) (21) 434416
(A1) (21) 434503
u)
(A1) (21) 434773
u)
(A1) (21) 438176

20/2020
20/2020
21/2020
24/2020
24/2020
25/2020
26/2020
27/2020
02/2021
03/2021
07/2021
07/2021
08/2021
09/2021
11/2021
13/2021
13/2021
16/2021
16/2021
19/2021
19/2021
22/2021
22/2021
24/2021
26/2021
26/2021
27/2021
31/2021
33/2021
33/2021
02/2022
39/2021
39/2021
01/2022
04/2022
02/2022

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 406692
(A1) (21) 406699
(A1) (21) 409596
(A1) (21) 410124
(A1) (21) 412875
u)
(A1) (21) 418592
(A1) (21) 420822
(A1) (21) 426072
u)

14/2015
14/2015
07/2016
11/2016
14/2016
06/2018
20/2018
05/2019

(A1) (21) 427924
(A1) (21) 428876
(A1) (21) 429701
u)
(A1) (21) 430373
(A1) (21) 431696
(A1) (21) 431700
u)
(A1) (21) 435142
(A1) (21) 439285

12/2020
13/2019
23/2020
27/2020
09/2021
09/2021
10/2022
17/2022

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego
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DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(B1) (68) 96465
(54) Mieszaniny grzybobójcze pochodnej tiofenu
(21) 0452
(22) 2017 05 12
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON (US)
(93) R-224/2016
2016 11 28
FRELIZON 240 SC
(93) 16218
2013 08 02
FRELIZON
(B1) (68) 75573
(54) Sterylny preparat do wstrzykiwań arypiprazolu o kontrolowanym uwalnianiu i sposób
(21) 0289
(22) 2014 05 08
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., TOKYO (JP)
(93) EU/1/04/276/001 DO 020 2004 06 04	ABILIFY-ARYPIPRAZOL
(93) EU/1/13/882
2013 11 15	ABILIFY MAINTENA-ARYPIPRAZOL

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 2848258
(T3) (68) 1912999

(21) 0522
(21) 0309

07/2018
12/2014

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T5) (97) 25 12 2013
(T3) (97) 29 06 2022
(T5) (97) 12 03 2014

2013/52	EP 1670482 B1
2022/26	EP 2396576 B1
2014/11	EP 2448637 B1

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

25 05 2022
01 06 2022
21 03 2018
11 05 2022
15 06 2022
23 02 2022
23 02 2022
20 03 2019
11 05 2022
04 05 2022
01 06 2022
08 06 2022
23 03 2022
18 05 2022
08 06 2022
04 05 2022
13 07 2022
16 10 2019
02 03 2022
09 03 2022
13 07 2022
06 07 2022
11 05 2022
04 05 2022
27 04 2022
08 06 2022
10 04 2019
27 07 2022
27 04 2022
29 06 2022
22 06 2022
25 05 2022
11 05 2022
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(T3) (11) 3037003 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3078752 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3106176 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3136874 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3157847 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3174703 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3188975 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3210592 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3212556 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3227247 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3237177 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3241902 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3250521 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3257775 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3278809 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3280241 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3331377 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3351620 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3354276 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3395338 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3395340 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3395774 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3397265 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3425447 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3478527 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.

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

1848623
2139671
2589942
2589955
2604130

2020 02 18
2020 03 07
2020 12 28
2020 12 29
2020 12 04

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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2604801
2607190
2607304
2607534
2607695
2610181
2610970
2617855
2619079
2631644
2646530
2646601
2648666
2648667
2648833
2649209
2649256
2649370
2649406
2651254
2651354
2651396
2651419
2651458
2651476
2651877
2652007
2652161
2652398
2652812
2653582
2654463
2654752
2654778
2654972
2654973
2654988
2655043
2655063
2655134
2655148
2655277
2655290
2655292
2655375
2655388
2655448
2655454
2655455
2655705
2656684
2656746
2657217
2658694
2658846
2658861
2658955
2659186
2659195
2659613
2660285
2662224
2674683
2675782
2681126
2683863

2020 12 03
2020 12 13
2020 12 23
2020 12 21
2020 12 21
2020 12 27
2020 12 31
2020 12 20
2020 12 29
2020 12 21
2020 12 01
2020 12 02
2020 12 10
2020 12 10
2020 12 09
2020 12 10
2020 12 01
2020 12 08
2020 12 09
2020 12 12
2020 12 12
2020 12 12
2020 12 14
2020 12 16
2020 12 12
2020 12 14
2020 12 14
2020 12 14
2020 12 07
2020 12 19
2020 12 15
2020 12 21
2020 12 20
2020 12 21
2020 12 21
2020 12 20
2020 12 19
2020 12 21
2020 12 21
2020 12 12
2020 12 12
2020 12 21
2020 12 09
2020 12 14
2020 12 22
2020 12 21
2020 12 20
2020 12 22
2020 12 16
2020 12 19
2020 12 21
2020 12 23
2020 12 03
2020 12 30
2020 12 28
2020 12 29
2020 12 12
2020 12 21
2020 12 19
2020 12 16
2020 12 26
2020 12 23
2020 12 28
2020 12 14
2020 12 15
2020 12 01

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

2709953
2722325
2738409
2740577
2740851
2741387
2743147
2746641
2746714
2746717
2749254
2749338
2749339
2749375
2749389
2749902
2750078
2751439
2759657
2763717
2764103
2766653
2777053
2779831
2779973
2784162
2787896
2787900
2788186
2788191
2788296
2788544
2789066
2789858
2790559
2790721
2790969
2790970
2790971
2790972
2790974
2790975
2790979
2790980
2791042
2791044
2791045
2791103
2791137
2791345
2791503
2791541
2792627
2793336
2793667
2881513
2883672
2883693
2883833
2883988
2884067
2884393
2885984
2886222
2886320
2886648

2020 12 01
2020 12 15
2020 12 02
2020 12 05
2020 12 05
2020 12 09
2020 12 17
2020 12 20
2020 12 04
2020 12 19
2020 12 22
2020 12 31
2020 12 31
2020 12 20
2020 12 19
2020 12 19
2020 12 23
2020 12 13
2020 12 04
2020 12 14
2020 12 12
2020 12 07
2019 11 09
2020 12 20
2020 12 20
2020 12 12
2020 12 05
2020 12 03
2020 12 04
2020 12 10
2020 12 06
2020 12 07
2020 12 10
2020 12 05
2020 12 10
2020 12 14
2020 12 16
2020 12 14
2020 12 15
2020 12 14
2020 12 13
2020 12 14
2020 12 14
2020 12 14
2020 12 12
2020 12 07
2020 12 06
2020 12 14
2020 12 13
2020 12 07
2020 12 10
2020 12 13
2020 12 06
2020 12 14
2020 12 19
2020 12 05
2020 12 09
2020 12 12
2020 12 16
2020 12 13
2020 12 11
2020 12 03
2020 12 05
2020 12 17
2020 12 20
2020 12 23

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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 40/2022
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2887330
2887478
2889122
2889838
2890571
2894577
2896710
2897774
2898938
2926766
2928436
2928659
2928837
2928884
2929087
2929204
2929221
2930253
2931713
2931769
2931965
2932102
2932133
2932316
2933305
2933306
2933346
2934209
2934401
2934417
2934567
2934849
2934857
2934879
2934884
2934897
2935061
2935068
2935206
2935328
2935361
2935363
2935428
2935467
2935743
2935961
2936151
2937095
2937382
2938623
2938773
2938948
2940007
2940145
2941195
2942343
2944705
2945569
2945653
2948383
2948398
2952167
2958431
2967135

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 12 17
2020 12 20
2020 12 18
2020 12 23
2020 12 18
2020 12 23
2020 12 19
2020 12 12
2020 12 19
2020 12 22
2020 12 04
2020 12 05
2020 12 03
2020 12 03
2020 12 05
2020 12 02
2020 12 09
2020 12 06
2020 12 13
2020 12 10
2020 12 13
2020 12 11
2020 12 05
2020 12 16
2020 12 05
2020 12 12
2020 12 11
2020 12 06
2020 12 19
2020 12 20
2020 12 19
2020 12 19
2020 12 18
2020 12 18
2020 12 17
2020 12 16
2020 12 17
2020 12 06
2020 12 18
2020 12 18
2020 12 19
2020 12 13
2020 12 17
2020 12 17
2020 12 06
2020 12 17
2020 12 17
2020 12 20
2020 12 19
2020 12 27
2020 12 18
2020 12 27
2020 12 24
2020 12 27
2020 12 20
2020 12 15
2020 12 25
2020 12 12
2020 12 21
2020 12 18
2020 12 17
2020 12 16
2020 12 04
2020 12 23

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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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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) 1670482 A. Wykreślono: Covis Pharma B.V., Zug, Szwajcaria; Wpisano: Covis Pharma GmbH, Zug, Szwajcaria
(11) 2165406 A. Wykreślono: Fluid Logistics IP UG, Rossdorf,
Niemcy Wpisano: FL Technology GmbH, Darmstadt, Niemcy
(11) 2628020 A. Wykreślono: TMD Technologies Limited,
Hayes, Wielka Brytania; Wpisano: CPI TMD Technologies Limited,
Hayes, Wielka Brytania
(11) 2623181 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 2644254 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 2662130 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 2826960 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH
& Co. KG, Monachium, Niemcy
(11) 2695659 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 2910899 A. Wykreślono: Vricon Systems AB, Linköping,
Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Linköping,
Szwecja
(11) 2881162 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 2997236 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH
& Co. KG, Monachium, Niemcy
(11) 2988990 A. Wykreślono: Kongsberg Maritime CM AS,
Ålesund, Norwegia; Wpisano: Kongsberg Maritime AS, Horten,
Norwegia
(11) 3120059 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH
& Co. KG, Monachium, Niemcy

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3649276 Postanowiono sprostować oczywistą pomyłkę w opublikowanym tłumaczeniu patentu europejskiego
PL/EP 3649276 poprzez ponowną publikację całości tłumaczenia.
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 734 do nr 72 739)

(Y1) (11) 72738
(41) 2019 12 02
(51) A01D 34/28 (2006.01)
A01D 34/17 (2006.01)
A01D 34/13 (2006.01)
(21) 127370
(22) 2018 05 28
(72) BOCHAT ANDRZEJ, Solec Kujawski (PL);
ZASTEMPOWSKI MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Zespół tnący do maszyn żniwnych ze specjalnym prowadzeniem listwy nożowej
(Y1) (11) 72734
(41) 2022 01 10
(51) A22C 11/02 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
(21) 129335
(22) 2020 07 03
(72) KWAPISZ PIOTR, Łódź (PL)

(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54)	Aplikator do siatek wędliniarskich
(Y1) (11) 72736
(41) 2022 03 07
(51) B65D 17/28 (2006.01)
B65D 17/32 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
(21) 129447
(22) 2020 09 04
(72) KUZDRA RAFAŁ, Wrocław (PL)
(73) KUZDRA RAFAŁ, Wrocław (PL)
(54) Kluczyk puszki napojowej
(Y1) (11) 72739
(41) 2020 02 10
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
F16B 13/14 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(21) 127710
(22) 2018 08 01
(72) ROŻNOWSKI MAREK, Zielona Góra (PL)
(73) ROŻNOWSKI MAREK, Zielona Góra (PL)
(54) Zestaw kotwiący do wzmacniania prefabrykowanych ścian
warstwowych
(Y1) (11) 72737
(41) 2019 08 26
(51) E04H 15/32 (2006.01)

Nr 40/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

E04H 15/64 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04G 5/12 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
(21) 127031
(22) 2018 02 14
(72) SAKOWSKI HENRYK, Łódź (PL)
(73) SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST HENRYK SAKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Aleksandria (PL)
(54) Profil do mocowania plandeki

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

(Y1) (11) 72735
(41) 2022 06 06
(51) G06K 7/00 (2006.01)
(21) 129664
(22) 2020 12 04
(72) UCIŃSKI GABRIEL, Konstantynów Łódzki (PL);
PAŁUSZYŃSKI PAWEŁ, Florentynów (PL); ZDZIECHOWSKI
KRZYSZTOF, Rąbień AB (PL); ZDZIECHOWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Szafa ekranująca z systemem do identyfikacji przechowywanych przedmiotów i oknem

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

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01D 34/28 (2006.01)
A01D 34/17 (2006.01)
A01D 34/13 (2006.01)
A22C 11/02 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
B65D 17/28 (2006.01)
B65D 17/32 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)

72738
72738*
72738*
72734
72734*
72736
72736*
72736*
72739
72739*

E04B 1/76 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04G 5/12 (2006.01)
E04H 15/32 (2006.01)
E04H 15/64 (2006.01)
F16B 13/14 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)

72739*
72737*
72737*
72737*
72737
72737*
72739*
72739*
72735

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

72734 A22C 11/02 (2006.01)
72735 G06K 7/00 (2006.01)
72736 B65D 17/28 (2006.01)

	Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

72737
72738
72739

E04H 15/32 (2006.01)
A01D 34/28 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 127812

12/2020

(U1) (21) 128663

15

09/2021

(U1) (21) 128550

04/2020

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 70756
(Y1) (11) 70757
(Y1) (11) 70765
(Y1) (11) 70770
(Y1) (11) 70774
(Y1) (11) 70775
(Y1) (11) 70778
(Y1) (11) 70782
(Y1) (11) 70785
(Y1) (11) 70790
(Y1) (11) 70794
(Y1) (11) 70795
(Y1) (11) 70802
(Y1) (11) 70808
(Y1) (11) 70814
(Y1) (11) 70816
(Y1) (11) 70818
(Y1) (11) 70819
(Y1) (11) 70820
(Y1) (11) 70828
(Y1) (11) 70838
(Y1) (11) 70842
(Y1) (11) 70851
(Y1) (11) 70884
(Y1) (11) 70888
(Y1) (11) 70892
(Y1) (11) 70893
(Y1) (11) 70898
(Y1) (11) 70908
(Y1) (11) 70909
(Y1) (11) 70911
(Y1) (11) 70912
(Y1) (11) 70915
(Y1) (11) 70921
(Y1) (11) 70929
(Y1) (11) 70966

2020 05 08
2020 06 21
2020 04 18
2020 01 04
2019 11 14
2020 05 11
2020 07 03
2019 08 11
2020 03 21
2020 06 21
2020 01 18
2020 01 18
2020 09 26
2020 03 09
2020 03 03
2020 05 26
2020 05 19
2020 03 22
2020 04 03
2020 02 09
2020 07 07
2020 08 25
2020 05 29
2020 07 14
2019 10 16
2020 05 12
2020 08 18
2020 09 04
2020 05 31
2020 09 04
2020 09 25
2019 07 04
2020 10 02
2020 06 13
2020 08 29
2020 07 27

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

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa
(od nr 28 233 do nr 28 249)

(51) 06-01, 06-02 (11) 28233
(22) 2021 12 21
(73) SZMIGIEL TOMASZ SZMIGLU MEBLE, Kępno (PL)
(72) SZMIGIEL TOMASZ
(54)	Narożnik
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 28234
(22) 2021 12 21
(73) SZMIGIEL TOMASZ SZMIGLU MEBLE, Kępno (PL)
(72) SZMIGIEL TOMASZ
(54)	Narożnik
(55)

(51) 10-06
(11) 28235
(22) 2022 06 15
(21) 30898
(73) KYOSAN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd., Yokohama (JP);
(72)	NAKAMURA TAKASHI
(54) Oznaczenia sygnalizacyjne drogowe
(55)

(21) 30352

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

11-02
(11) 28236
(22) 2022 06 21
(21) 30910
BABRZYMĄKA MARCIN WOODBORNE, Osieczany (PL)
BACHULA KAMILA
Krzyż

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

11-02
(11) 28237
(22) 2022 06 21
(21) 30911
BABRZYMĄKA MARCIN WOODBORNE, Osieczany (PL)
BACHULA KAMILA
Krzyż

(21) 30353
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(51) 25-03
(11) 28238
(22) 2022 06 08
(73) CIEŚLIŃSKI ROBERT VELOSPACE, Białystok (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ROBERT
(54)	Garaż-boks rowerowy
(55)

(21) 30885

(51) 19-08
(11) 28239
(22) 2022 04 25
(21) 30906
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 28240
(22) 2022 04 25
(21) 30907
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 28241
(22) 2022 04 25
(21) 30908
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
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(54)	Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 28242
(22) 2022 04 25
(21) 30909
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

(51) 32-00
(11) 28243
(22) 2022 05 06
(21) 30814
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55)

(51) 32-00
(11) 28244
(22) 2022 05 06
(21) 30815
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
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(54) Motyw dekoracyjny
(55)

(51) 32-00
(11) 28245
(22) 2022 05 06
(21) 30816
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55)

(51) 32-00
(11) 28248
(22) 2022 05 06
(21) 30819
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55)

(51) 32-00
(11) 28249
(22) 2022 05 06
(21) 30820
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55)

(51) 32-00
(11) 28246
(22) 2022 05 06
(21) 30817
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55)
Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 15122 Prawo unieważniono w całości.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
(51) 32-00
(11) 28247
(22) 2022 05 06
(21) 30818
(73) RAJS TYBERIUSZ FABRYKA FAJANSU WŁOCŁAWEK,
Włocławek (PL)
(72) RAJS TYBERIUSZ
(54) Motyw dekoracyjny
(55)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 03652 A. Wykreślono: Animex SA, Warszawa, Polska
010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146805667
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(11) 08361 A. Wykreślono: „CAPRICORN” SPÓŁKA AKCYJNA,
Świebodzice, Polska; Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo,
Szwecja
(11) 12811 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 016480890; Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890
(11) 13146 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 016480890; Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890
(11) 19101 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890
(11) 22095 A. Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska
365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468
(11) 22486 A. Wykreślono: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, Polska 356891977; Wpisano: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów, Polska 356891977
(11) 22528 A. Wykreślono: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, Polska 356891977; Wpisano: PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów, Polska 356891977
(11) 22925 A. Wykreślono: TABORSKI ARKADIUSZ CNRE HOLDING, Bielsko-Biała, Polska 241231000; Wpisano: CNRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska
243635256
(11) 23173 A. Wykreślono: BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 364546932; Wpisano: BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 364546932

19

(11) 23976 A. Wykreślono: BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska Elbląg, Polska
170057324; Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska170057324
(11) 23989 A. Wykreślono: BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska Elbląg, Polska
170057324; Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324
(11) 24024 A. Wykreślono: BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska Elbląg, Polska
170057324; Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324
(11) 24025 A. Wykreślono: BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska Elbląg, Polska
170057324; Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324
(11) 25614 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano: CORTINA POLAND
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240129096
(11) 25630 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 240129096; Wpisano:
CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 240129096
(11) 26314 A. Wykreślono: GÓRSKI JACEK, Legnica, Polska;
Wpisano: NEXUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320620114
(11) 26416 A. Wykreślono: GÓRSKI JACEK, Legnica, Polska;
Wpisano: NEXUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320620114
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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 355 047 do nr 355 283)

(111) 355047
(220) 2021 12 08
(210) 537436
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prnews.pl O BANKOWOŚCI
(540)

(591) granatowy, szary
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowane], 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, Do-
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radztwo 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, 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, Publi-
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kowanie 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 pomocą 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
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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, Telematyczna 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) 355048
(151) 2022 07 05

(220) 2021 12 16
(441) 2022 03 21

(210) 537811

(732)	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EFL LEASING
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi aukcji
i aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi
sprzedaży pojazdów, Usługi sprzedaży online pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonów komórkowych),
sieci teleinformatycznych i komputerowych sieci komunikacyjnych
typu Internet i intranet poprzez strony elektroniczne, Usługi w zakresie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Badania
i analizy rynkowe, Audyt finansowy, Analizy i raporty statystyczne,
Usługi przetwarzania danych, Zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 36 Leasing finansowy, Leasing operacyjny,
Finansowanie leasingu pojazdów, Faktoring, Gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe,
Usługi bankowe, Wyceny i analizy finansowe, Doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne świadczone w ramach operacji bankowych, finansowych, walutowych i dotyczących nieruchomości.
(111) 355049
(220) 2021 12 21
(210) 538030
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732)	ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a analizy pl
(540)

(591) ciemnoszary, różowy, jasnoróżowy
(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Biuletyny informacyjne, 35
Usługi w zakresie: sporządzania informacji handlowej, prowadzenia
działalności reklamowej, sporządzania analiz kosztów, badań opinii,
badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwa handlowego, doradztwa w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, przygotowywania informacji o działalności gospodarczej, kompilacji informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacji informatyzacji w komputerowych bazach
danych, 36 Usługi w zakresie: sporządzania analiz finansowych, pośrednictwa finansowego, przygotowywania ekspertyz finansowych
firm, 38 Agencja informacyjna, 41 Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, publikowanie online elektronicznych
książek i czasopism, wydawanie czasopism, 42 Usługi w zakresie: odpłatnego udostępniania komputerowych baz danych, odtwarzania
komputerowych baz danych, opracowywania programów komputerowych, doradztwa dotyczącego oprogramowania komputerowego
i urządzeń informatycznych.
(111) 355050
(220) 2021 12 21
(210) 538043
(151) 2022 06 30
(441) 2022 03 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY
CHLEWNEJ POLSUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORK QUALITY SYSTEM Quality Standard
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(540)

(540)

(591) niebieski, szary, czarny, biały
(531) 03.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Świnie, Tuczniki, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży
detalicznej oraz hurtowej świń i tuczników, 39 Transport świń, Transport tuczników, 44 Usługi hodowli świń, Usługi w zakresie chowu
tuczników.
(111) 355051
(220) 2021 12 27
(210) 538137
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 07
(732) FLIS KATARZYNA LE COEUR, Żółwin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Le Coeur
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt,
Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Balsamy do opalania [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla
dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej,
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust,
Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki
w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki
zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki],
Kremy na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Płynne
kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki],
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Żele
nawilżające [kosmetyki], 35 Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki.
(111) 355052
(220) 2021 12 30
(151) 2022 06 29
(441) 2022 03 14
(732) ZARĘBA DAWID SKYHOUSE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkyHouse biuro nieruchomości

23

(210) 538312

(591) ciemnoniebieski, czarny, biały, szary
(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.07.25, 29.01.14
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości,
Agencje nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Wycena
nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości,
Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi kredytowania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Agencje mieszkaniowe [nieruchomości], Wyceny finansowe nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Wycena nieruchomości [finansowa], Zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi
w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości.
(111) 355053
(220) 2021 12 30
(210) 538318
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) MATUSEWICZ SZCZEPAN, KONIECZNY ARTUR
CBS DETEKTYWISTYKA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBS
(510), (511) 45 Usługi detektywistyczne, Usługi agencji detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Usługi
doradcze w zakresie usług detektywistycznych, Usługi detektywów
sklepowych, Dochodzenia kryminalne, Doradztwo kryminalistyczne
do celów dochodzeń kryminalnych, Dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Poszukiwanie osób zaginionych, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi doradcze w zakresie
prewencji kryminalnej, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Monitoring w obiegu zamkniętym, Analizy
kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, Usługi odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji na temat
usług osobistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie
ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia
i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wynajem
urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem,
Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych,
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Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona policyjna,
Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie
kradzionych pojazdów, Świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszłości, śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych
przedmiotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych,
Świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji
związanych z usługami strażników, Usługi badania wariografem,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, Usługi
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne
w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych
pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi ochroniarskie w budynkach, Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, Usługi stróży nocnych, Usługi
stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, Usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie
ochrony objęte umową, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi
w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych,
Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania
bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybuchowych,
Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, Wypożyczanie
odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.

(111) 355054
(220) 2016 11 10
(210) 463805
(151) 2022 07 04
(441) 2021 12 13
(732) KLOCKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLOCKOWNIA
(510), (511) 16 drukowane materiały reklamowe, kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, kolorowanki, zeszyty,
bloki rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie,
karty pocztowe, obrazy oprawione lub nie, materiały do modelowania, naklejki, przybory do pisania, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, 28
gry, zabawki, zabawki ruchome, zabawki edukacyjne i interaktywne,
zabawki pluszowe, zabawki plastyczne, huśtawki, klocki, mini place
zabaw, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane i plastikowe, trampoliny,
domki dla dzieci, gry zręcznościowe, przyrządy gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy i przyrządy gimnastyczne, instalacje placów
zabaw, w tym przeznaczone do pomieszczeń i na zewnątrz, instalacje placów zabaw w postaci brył geometrycznych, artykuły i przyrządy sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, papierowe
czapeczki na przyjęcia, gry logiczne, konfetti, gry polegające na konstrukcji, konie na biegunach, śmieszne rzeczy (atrapy), gry planszowe
i puzzle, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie, przeskalowane zabawki, modele pojazdów przeskalowane, gry polegające na konstrukcji, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów, w tym: bransoletki, breloczki, breloczki do kluczy
ozdobne, breloki reklamowe, puchary, statuetki i odznaki okolicznościowe, książki, albumy, afisze, drukowane materiały reklamowe,
kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, zakładki do książek, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, etui na identyfikatory, materiały z papieru, folii, kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania,
serwetki stołowe papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, atlasy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, kolorowanki, podręczniki, pamiętniki, zeszyty, bloki
rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie, karty
pocztowe, obrazy oprawione lub nie, mapy, materiały do modelowania, naklejki, obwoluty, prospekty, przybory do pisania, ręczniki
papierowe, ryciny, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, torby i plecaki,
portfele, saszetki, pokrowce, parasole, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, bidony, łopatki do ciastek, formy do ciastek, cukiernice,

foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, przybory kuchenne, formy, foremki do ciast, kosze do użytku domowego, kubki, naczynia, naczynia do picia, butelki na napoje dla podróżnych, termosy
na napoje, talerze papierowe, pojemniki na żywność, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, talerze, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, termosy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzki,
bluzy, kombinezony, czapki, czepki kąpielowe, kapelusze papierowe,
kostiumy kąpielowe, koszulki gimnastyczne, kurtki, stroje na maskaradę, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, odzież gimnastyczna,
sportowa i turystyczna, daszki do osłony przed słońcem, piżamy i koszule nocne, skarpetki i podkolanówki, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, szale i szaliki, T-shirty, odzież i wyprawka dziecięca, śliniaki
niepapierowe, gry, zabawki, zabawki ruchome, zabawki edukacyjne i interaktywne, zabawki pluszowe, zabawki drewniane, zabawki
plastyczne, huśtawki, klocki, konie na biegunach, mini place zabaw,
zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane i plastikowe, trampoliny, domki dla dzieci, gry planszowe i puzzle, gry zręcznościowe, przyrządy
gimnastyczne i sportowe, śmieszne rzeczy (atrapy), sprzęt sportowy
i przyrządy gimnastyczne, instalacje placów zabaw, w tym przeznaczone do pomieszczeń i na zewnątrz, instalacje placów zabaw w postaci brył geometrycznych, artykuły i przyrządy sportowe i gimnastyczne, baseny kąpielowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, gry
planszowe, gry logiczne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, konfetti, gry polegające na konstrukcji,
przeskalowane zabawki, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy
przeskalowane, pojazdy zabawkowe, akcesoria do wózków dziecięcych, krzesełka wysokie dla dzieci, kołyski, chodziki dla dzieci, kojce
do zabawy, skrzynie na zabawki, sztućce dla dzieci do nauki jedzenia,
smoczki i gryzaki dla niemowląt, butelki dla niemowląt, szklane butelki dla niemowląt, butelki dla niemowląt z tworzywa sztucznego,
akcesoria dla niemowląt, butelki, kubki niekapki, talerze utrzymujące ciepło, pojemniki utrzymujące ciepło, zestawy do nauki mycia
zębów, pojemniki na żywność termoizolacyjne, pościel i ręczniki,
zwłaszcza dla dzieci i niemowląt, baldachimy, beciki, rożki, kołderki,
kocyki, śpiworki, śliniaczki tekstylne, szelki do prowadzenia dzieci,
materiały reklamowe na nośnikach, multimedialne prezentacje reklamowe, breloki reklamowe, emblematy, puchary, statuetki i odznaki okolicznościowe, wyroby ze skóry i imitacji skóry, paski do odzieży,
parasole ogrodowe i plażowe, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, stoiska wystawowe, stragany handlowe, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, talerzyki papierowe i jednorazowego użytku, hale
namiotowe, baldachimy i zadaszenia, w tym zwłaszcza dla imprez
piknikowych, targów, wystaw, tarasów, ogrodów i zewnętrznych części lokali usługowo-handlowych, pościel i ręczniki, serwetki stołowe
tekstylne, taśmowe smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę, smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski
silikonowe na rękę, dodatki do smyczy reklamowych, emblematy reklamowe nie z metali szlachetnych, broszki reklamowe, sznurowadła,
cyfry do znakowania odzieży, ozdoby do ubrań, ozdoby do włosów,
sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, szelki do prowadzenia dzieci,
reklamowe artykuły pasmanteryjne, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
(online) oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, publikacje drukowane i elektroniczne.

(111) 355055
(220) 2019 10 01
(210) 505056
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732)	GRZELAK TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIGEON IP
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania marketingowe, publikacja tekstów reklamowych, organizowanie wystaw
i targów dla celów promocyjnych, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, audyt przed-
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siębiorstw, badania rynku, analizy kosztów, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing (doradztwo biznesowe),
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności
gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
statystyczne zestawienia, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
organizowanie wystaw i targów w celach w celach handlowych lub
reklamowych, maszynopisanie, obróbka tekstów, powielanie dokumentów, tworzenie tekstów reklamowych, 41 usługi szkoleniowe,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw
dla celów edukacyjnych, usługi pisania i publikacji tekstów innych niż
reklamowe, organizacja i obsługa kursów konferencji, sympozjów,
szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie własności intelektualnej, organizowanie konkursów w zakresie własności intelektualnej,
publikacja i wydawanie książek, czasopism i/lub innych drukowanych materiałów informacyjnych w zakresie własności intelektualnej,
usługi w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, edukacja prawna, kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, publikowanie
dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie online, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, organizowanie konferencji,
szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45
usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi w zakresie
ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo w tej dziedzinie, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami, przygotowywanie
ekspertyz prawnych i prawno-patentowych, wykonywanie badań
w zakresie własności intelektualnej oraz w zakresie przedmiotów
ochrony własności przemysłowej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysłowej,
doradztwo oraz pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej,
zarządzanie prawami własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, usługi związane
z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
patentów i wzorów użytkowych, badania techniczne i prawne w zakresie kwestii dotyczących ochrony własności przemysłowej, badania tytułów prawnych, badania dotyczące statusu i pozycji marek
na rynku, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, wycena
wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży praw własności intelektualnej, usługi doradcze
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, składanie wniosków o rejestrację
wzorów i znaków towarowych, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi monitorowania i utrzymywania
praw własności przemysłowej, usługi monitorowania prawnego,
usługi doradcze związane z prawami autorskimi oraz z naruszeniem
praw autorskich, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie
własnością intelektualną, zarządzanie prawami autorskimi, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
prawne związane z rejestracją domen internetowych, rejestracja
domen internetowych, reprezentowanie klientów w zakresie sporów
związanych z domenami internetowym, wynajem nazw domen internetowych, usługi prawne, doradztwo prawne, w tym świadczone
online, badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
usług prawnych, badania i rozpoznania prawne, opracowywanie eks-
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pertyz, opinii i analiz prawnych, opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy
w sprawach spornych, alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje, licencjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach
prawnych, prawne administrowanie licencjami, usługi adwokackie,
dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych,
licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, licencjonowanie
koncepcji franczyzowych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo w ramach usług prawnych,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
w tym świadczone online, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi asystentów prawnych, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
prawne pro bono.

(111) 355056
(220) 2019 10 01
(210) 505058
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732)	GRZELAK TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIGEON
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania marketingowe, publikacja tekstów reklamowych, organizowanie wystaw
i targów dla celów promocyjnych, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, badania rynku, analizy kosztów, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing (doradztwo biznesowe),
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności
gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
statystyczne zestawienia, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
organizowanie wystaw i targów w celach w celach handlowych lub
reklamowych, maszynopisanie, obróbka tekstów, powielanie dokumentów, tworzenie tekstów reklamowych, 41 usługi szkoleniowe,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw
dla celów edukacyjnych, usługi pisania i publikacji tekstów innych niż
reklamowe, organizacja i obsługa kursów konferencji, sympozjów,
szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie własności intelektualnej, organizowanie konkursów w zakresie własności intelektualnej,
publikacja i wydawanie książek, czasopism i/lub innych drukowanych materiałów informacyjnych w zakresie własności intelektualnej,
usługi w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, edukacja prawna, kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, publikowanie
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dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie online, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, organizowanie konferencji,
szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45
usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi w zakresie
ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo w tej dziedzinie, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami, przygotowywanie
ekspertyz prawnych i prawno-patentowych, wykonywanie badań
w zakresie własności intelektualnej oraz w zakresie przedmiotów
ochrony własności przemysłowej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysłowej,
doradztwo oraz pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej,
zarządzanie prawami własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, usługi związane
z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
patentów i wzorów użytkowych, badania techniczne i prawne w zakresie kwestii dotyczących ochrony własności przemysłowej, badania tytułów prawnych, badania dotyczące statusu i pozycji marek
na rynku, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, wycena
wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży praw własności intelektualnej, usługi doradcze
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, składanie wniosków o rejestrację
wzorów i znaków towarowych, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi monitorowania i utrzymywania
praw własności przemysłowej, usługi monitorowania prawnego,
usługi doradcze związane z prawami autorskimi oraz z naruszeniem
praw autorskich, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie
własnością intelektualną, zarządzanie prawami autorskimi, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
prawne związane z rejestracją domen internetowych, rejestracja
domen internetowych, reprezentowanie klientów w zakresie sporów
związanych z domenami internetowym, wynajem nazw domen internetowych, usługi prawne, doradztwo prawne, w tym świadczone
online, badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
usług prawnych, badania i rozpoznania prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy
w sprawach spornych, alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje, licencjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach
prawnych, prawne administrowanie licencjami, usługi adwokackie,
dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych,
licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, licencjonowanie
koncepcji franczyzowych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo w ramach usług prawnych,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
w tym świadczone online, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi asystentów prawnych, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
prawne pro bono.

(111) 355057
(220) 2020 06 02
(210) 514210
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 14
(732) FLIS BARTŁOMIEJ MEDICAL SPORT, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL SPORT
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 24.13.17, 24.13.25, 24.13.26, 29.01.12

(510), (511) 3 kremy do masażu, nie do celów leczniczych, olejki
do masażu, olejki do masażu twarzy, olejki i płyny do masażu, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, aerozole chłodzące do celów medycznych, materiały opatrunkowe do ran, materiały opatrunkowe, medyczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, plastry, materiały opatrunkowe, okłady,
opaski barkowe do celów chirurgicznych, plastry do celów medycznych, preparaty na odmrożenia, bandaże do opatrunków gipsowych,
bandaże do zapobiegania pęcherzom, bandaże opatrunkowe, bandaże elastyczne [opatrunki], bandaże przylepne, bandaże przylepne do ran skóry, bandaże uciskowe [opatrunki], 9 kaski ochronne
do uprawiania sportu, kaski ochronne dla rowerzystów, kaski ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla kierowców, kaski ochronne
dla dzieci, ochronne (kaski-) dla uprawiania sportu, ochronne kaski
sportowe, sport (kaski ochronne dla uprawiania-), ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów
do uprawiania sportu, ochraniacze zębów do użytku w boksie,
ochraniacze czaszki do ochrony przed urazami, ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami [inne niż stosowane
w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne
niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku
w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na głowę do karate, ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż
artykuły sportowe], ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, okulary do uprawiania sportu, okulary ochronne, 10 ochraniacze
łokci do celów medycznych, ochraniacze na łokieć stosowane podczas zapalenia nadkłykcia, ochraniacze na palce do celów medycznych, ochraniacze stawu barkowego do użytku medycznego, aparaty do masażu, aparaty do masażu wibracyjnego, elektryczne aparaty
do masażu do użytku domowego, artykuły ortopedyczne, balkoniki,
balkoniki dla osób niepełnosprawnych, balkoniki do chodzenia, bandaże do celów ortopedycznych, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże elastyczne
do podtrzymywania, bandaże elastyczne (opaski elastyczne), bandaże na kolana [usztywniające], bandaże nieelastyczne [usztywniające], bandaże podtrzymujące, bandaże podtrzymujące do stawów,
bandaże podtrzymujące do stosowania w sporcie, bandaże podtrzymujące stosowane w sporcie lekkoatletycznym, bandaże stabilizujące do celów medycznych, bandaże syntetyczne do wyściełania
[podtrzymujące], bandaże syntetyczne [podtrzymujące], bandaże
trójkątne [usztywniające], bandaże uciskowe, bandaże uciskowe
do podtrzymywania części ciała, bandaże uciskowe [elastyczne lub
usztywniające], bandaże unieruchamiające do przygotowywania
szyn, bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, bandaże
unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych,
bandaże usztywniające na stawy, bandaże z pianki poliuretanowej
[do podtrzymywania], elastyczne bandaże, elastyczne bandaże uciskowe do celów chirurgicznych, elastyczne bandaże uciskowe do celów medycznych, opaski podtrzymujące [bandaże], ortopedyczne
bandaże usztywniające, podtrzymujące opaski elastyczne [bandaże],
podtrzymujące samoprzylepne bandaże, samoprzylepne bandaże
(usztywniające-), temblaki [bandaże podtrzymujące], terapeutyczne
bandaże usztywniające, odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty
i podpory do celów medycznych, odzież, nakrycia głowy i obuwie
dla personelu medycznego i pacjentów, protezy i sztuczne implanty,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, ortopedyczne
wkładki, ortopedyczne wkładki do butów, ortopedyczne wkładki
do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki do obuwia
[ortopedyczne], wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie
[ortopedyczne], wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], wkładki z podparciem łuku stopy
do obuwia ortopedycznego, wkładki z podparciem łuku stopy [ortopedyczne], wymienne wkładki ortopedyczne, pasy brzuszne, pasy
brzuszne [do celów medycznych], pasy ciążowe, pasy do celów chirurgicznych, pasy do celów medycznych, pasy do celów medycznych,
elektryczne, pasy do celów ortopedycznych, pasy do noszy, pasy
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do przypinania medycznych urządzeń monitorujących do pacjentów, pasy galwaniczne do celów medycznych, pasy lędźwiowe, pasy
podbrzuszne, pasy podtrzymujące dla ciężarnych do celów medycznych, pasy podtrzymujące do użytku przez pacjentów po zabiegu
ileostomii, pasy podtrzymujące do użytku przez pacjentów po zabiegu kolostomii, pasy przepuklinowe, pasy przepuklinowe pępkowe,
pasy unieruchamiające, pasy unieruchamiające do utrzymywania
pacjentów na noszach, pasy zabezpieczające służące do krępowania
pacjenta, przepuklinowe pasy brzuszne, zdrowotne pasy przepuklinowe, poduszki ortopedyczne, poduszki do użytku terapeutycznego, poduszki na woreczki z lodem do celów medycznych, poduszki
podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, poduszki
podgrzewane [podkładki], nieelektryczne, do celów medycznych,
poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych, poduszki
profilowane dla pacjentów siedzących na krzesłach [przystosowane
do celów medycznych], poduszki profilowane do łóżek dla pacjentów [przystosowane do celów medycznych], poduszki przeciwodleżynowe, poduszki szyjne do użytku medycznego, poduszki wyściełane do celów medycznych, wyściełane podpory karku [poduszki]
do użytku chirurgicznego, odzież kompresyjna, odzież uciskowa
do terapii medycznych, pooperacyjna odzież uciskowa, przyrządy
do masażu, przyrządy do masażu ręcznego, urządzenia do masażu,
urządzenia do masażu pleców, urządzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia do masażu stóp, urządzenia do masażu szyi, urządzenia do masażu szyi i ramion, wałki piankowe do masażu, 25 części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28
artykuły i sprzęt sportowy, 35 organizacja targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, 41 usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
edukacja, rozrywka i sport, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu
medycznego i służącego ochronie zdrowia, usługi terapeutyczne,
masaż, masaż sportowy, masaże, masaż tkanek głębokich, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych.

(111) 355058
(220) 2020 09 10
(210) 518115
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 14
(732) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Krapkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GEO-NATURA
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, rekuperatory, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje i urządzenia do ogrzewania, schładzania i oczyszczania
wody, instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, kondensatory
gazu, inne niż części maszyn, zawory termostatyczne i regulacyjne,
pompy ciepła, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do instalacji
wodnych i gazowych, urządzenia do sterylizacji, uzdatniania i odświeżania powietrza.
(111) 355059
(220) 2020 10 15
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732)	ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4surfaces RTU liquid

(210) 519510

27

(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne
nieprzetworzone materiały], podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa
sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 5
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.
(111) 355060
(220) 2020 10 29
(210) 520193
(151) 2022 07 06
(441) 2020 12 07
(732) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR EXPORT-IMPORT,
Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRIZE
(510), (511) 1 produkty chemiczne do sporządzania produktów zapachowych, substancje chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków
zapachowych, wodne mieszaniny chemiczne, mieszaniny i substancje
chemiczne i organiczne do celów zapachowych, 3 olejki eteryczne,
zmieszane olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, roślinne olejki eteryczne, aromatyczne olejki
eteryczne, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, 16 papeteria zapachowa, papier zapachowy, karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe,
bibułka, bibuły, 30 aromaty do żywności, aromaty do celów spożywczych, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, owocowe aromaty
inne niż esencje, aromaty do napojów, aromaty do herbaty, 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) 355061
(220) 2021 07 06
(210) 531230
(151) 2022 07 05
(441) 2021 08 02
(732) KIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KIS
(510), (511) 9 Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, etui na okulary, etui na smartfony, filtry do masek do oddychania, kamizelki ratunkowe, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne
do uprawiania sportu, koce gaśnicze, koce ratunkowe, kombinezony
ochronne dla lotników, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy
w postaci kasków ochronnych, nauszniki do słuchawek, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary, osłony głowy, osłony ochronne na twarz dla robotników, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, plandeki ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym.

28
(111) 355062
(220) 2021 07 23
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 14
(732) KRAWCZYK PIOTR, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIE PRZELEWKI
(540)
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(210) 531893

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 11.03.01, 11.03.02
(510), (511) 33 Napój spirytusowy, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce .
(111) 355063
(220) 2021 08 06
(210) 532450
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) FLIS BARTŁOMIEJ MEDICAL SPORT, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MSupport
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.03.04, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły
dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały
diagnostyczne, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol
do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Apteczki pierwszej
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego,
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych,
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny do celów ortopedycznych, Cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Gazy do celów
medycznych, Kleje chirurgiczne, Kleje do przymocowywania protez,
Kleje medyczne do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Natłuszczony papier do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki na odciski,
Środki nawilżające do użytku medycznego, Żele do masażu do celów medycznych, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, 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,
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy
do nurkowania, 10 Akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
Aparaty do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów,
Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura do zabie-

gów fizjoterapeutycznych, Gadżety erotyczne, Ochraniacze na uszy,
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie
tłumaczeń pisemnych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich,
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(111) 355064
(220) 2021 08 13
(210) 532684
(151) 2022 07 15
(441) 2022 02 28
(732) INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI ZAWODOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony
(531) 01.17.11, 01.17.17, 29.01.01
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania
rynkowe, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Informacja o działalności gospodarczej,
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów
handlowych, Pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 42 Badania techniczne, Analizy chemiczne, Certyfikowanie
jakości produktów i usług, Usługi kontroli jakości, Usługi stwierdzenia autentyczności produktów, Testowanie materiałów.
(111) 355065
(220) 2021 08 20
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) SIDZKO NATALLIA, Brześć (BY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FieldFlowers TOUR
(540)

(591) niebieski, fioletowy, zielony
(531) 24.17.24, 05.05.23, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 532992
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(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
39 Eskortowanie podróżnych, 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Organizacja imprez rozrywkowych.

(111) 355066
(220) 2021 08 31
(151) 2022 07 15
(441) 2022 02 14
(732) DYMALSKI PAWEŁ, DYMALSKA DOMINIKA
DECODENT SPÓŁKA CYWILNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) decodent
(540)

(210) 533311

(591) fioletowy, szary, biały
(531) 02.09.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi nauczania związane
z branżą stomatologiczną, Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej,
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 44 Usługi dentystyczne, Usługi ortodontyczne, Usługi mobilnej
opieki stomatologicznej, Chirurgia, Konsultacje dentystyczne, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi
doradcze dotyczące implantów protetycznych, Usługi w zakresie
wybielania zębów, Usługi czyszczenia zębów, Opieka medyczna
i zdrowotna, Usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 355067
(220) 2021 09 24
(210) 534361
(151) 2022 07 15
(441) 2022 02 14
(732) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HYDRODERM
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Narzędzia ręczne
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, Przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, Urządzenia elektroniczne
do złuszczania martwego naskórka, 44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody,
Kuracje do włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody, Salony piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska
typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi fryzjerskie,
Usługi salonów piękności, Usługi spa, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry
głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi,
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi w zakresie usuwania
włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit.
(111) 355068
(151) 2022 07 06

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

(210) 539324
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(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biovel
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy
do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
(111) 355069
(220) 2022 02 02
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomega
(540)

(210) 539326

(591) czarny, granatowy
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa,
Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie.
(111) 355070
(220) 2022 02 02
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karboksylan K
(540)

(210) 539328

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy biologiczne,
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty,
nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
(111) 355071
(220) 2022 01 21
(210) 538909
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732)	GPSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GPSH
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 Urządzenia do lokalizacji pojazdów, Elektroniczne systemy pobierania opłat za przejazdy [ETC], Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], 39 Usługi
lokalizacji pojazdów, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 355072
(220) 2022 02 18
(210) 540021
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SL
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Preparaty
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Lakiery nawierzchniowe do paznokci.
(111) 355073
(220) 2022 03 02
(210) 540522
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) PIECHOTA PAWEŁ PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ŻURAWINIEC, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ŻURAWINIEC
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY TIME hazelnut TIME
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, brązowy, jasnobrązowy,
zielony, złoty, różowy, czarny, biały
(531) 08.01.19, 05.07.06, 24.09.02, 26.01.02, 25.01.18, 27.05.01,
29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 355076
(220) 2022 01 27
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY TIME hazelnut 5 x TIME
(540)

(210) 539140

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 02.09.15, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 05.03.20,
24.13.01, 26.01.15, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 44 Usługi weterynaryjne.
(111) 355074
(220) 2022 03 04
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prima
(540)

(210) 540612

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, brązowy, jasnobrązowy,
zielony, złoty, różowy, biały
(531) 05.07.06, 24.09.02, 26.01.02, 08.01.19, 25.01.15, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, Mieszanka do ciasta, Mieszanki do sporządzania ciast, Mieszanki
ciasta, Mieszanki gotowe do pieczenia, Mieszanki do wypieku muffinek, Mieszanki do kremu budyniowego, Proszki do wyrobu ciast,
Krem budyniowy w proszku, Kremy cukiernicze, Krem cukierniczy
typu szwedzkiego, Kremy do ciast i wypieków, Mieszanki tłuszczowo-cukrowe do wypieków, Dodatki do ciast i wypieków.
(111) 355075
(220) 2022 01 27
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)

(210) 539137

(111) 355077
(220) 2022 02 07
(210) 539507
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 21
(732) CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AVANGUARD
(510), (511) 19 Niemetalowe pokrycia dachowe, Niemetalowe dachówki, Żadne z wymienionych towarów nie stanowią: okien, okiennic oraz drzwi.
(111) 355078
(220) 2022 02 08
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 21
(732) MSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDEX.COM.PL

(210) 539583
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(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie czynszu,
Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje
mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie
wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania
gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków,
Dzierżawa domów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub
wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa
pomieszczeń sklepowych, Dzierżawa ziemi, Wynajem budynków,
Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań,
studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych.

(111) 355079
(220) 2021 11 24
(210) 536853
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) DOWEJKO PIOTR, LORENTOWICZ MICHAŁ DOLOR
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILLO
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
(111) 355080
(220) 2021 11 25
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 14
(732) MICROBIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słaboszewko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microbiotix

(210) 537069
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(540)

(591) zielony, brązowy, niebieski, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 05.05.19,
05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 1 Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Biostymulatory roślin, 31 Pasze dla zwierząt tucznych, Pokarm dla zwierząt domowych.
(111) 355081
(220) 2021 12 06
(210) 537353
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) CIECHANOWSKI PRZEMYSŁAW, Zgierz (PL);
KOZAKIEWICZ MIKOŁAJ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) otwieramy przestrzeń
(510), (511) 6 Akcesoria metalowe do okien, Osprzęt metalowy
do drzwi i okien, Drzwi i okna metalowe, Zawiasy metalowe, Metalowe uchwyty do ram okiennych, Metalowe uchwyty do otwierania drzwi, Gałki [uchwyty] metalowe, Klamki metalowe do okien,
Klamki z metalu do drzwi, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Futryny do drzwi metalowe, Okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, Metalowe parapety okienne, Ograniczniki metalowe, Zamknięcia metalowe, 19 Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Parapety okienne (Niemetalowe-), Drzwi
niemetalowe, Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe
ościeżnice do okien, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Progi niemetalowe, Drzwiowe (Płyty-) niemetalowe, Okna niemetalowe, 20
Okucia do drzwi [niemetalowe], Okucia okien (Niemetalowe-), Okucia zapadek, niemetalowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355082
(220) 2021 12 16
(210) 537825
(151) 2022 05 26
(441) 2022 01 31
(732) CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medyceusz
(510), (511) 39 Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych,
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Transport karetkowy,
42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania
kliniczne, Próby kliniczne, Usługi badań farmaceutycznych, Badania
naukowe w dziedzinie farmacji, 44 Kliniki medyczne, Usługi prywatnych szpitali, Usługi medyczne, Doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, Usługi telemedyczne, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem ludzi, Usługi obrazowania medycznego, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Wypożyczanie sprzętu
szpitalnego, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna,
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Usługi
doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw.
(111) 355083
(220) 2019 12 17
(210) 508171
(151) 2022 05 04
(441) 2020 07 06
(732)	HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hvile Park
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania
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rynkowe, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, opracowywanie planów deweloperskich przedsięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizowanie
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 usługi w zakresie rynku
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie
i wycena nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc w zakupie
nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, wynajmowanie
lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, 39 dystrybucja
energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii elektrycznej.

(540)

(591) biały, jasnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, 31 nasiona, rośliny konopi.
(111) 355087
(220) 2021 12 14
(210) 537736
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732)	NEW SOLUTIONS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) butik cyrkularny
(540)

(111) 355084
(220) 2021 12 01
(210) 537204
(151) 2022 05 19
(441) 2022 01 17
(732) KRZEMIŃSKA BEATA, PATRA MARCIN BIM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Posłaniec Kwiatowy
(540)

(591) różowy, zielony, biały, czarny
(531) 05.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów.
(111) 355085
(220) 2021 11 22
(210) 536725
(151) 2022 05 26
(441) 2022 01 31
(732)	GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE TELKOM-TELMOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProfiSeTT
(510), (511) 9 Anteny, Anteny satelitarne, Konwertery antenowe,
Wzmacniacze antenowe, Anteny sygnałowe, Anteny radiowe, Anteny
telewizyjne, Anteny mikrofalowe, Anteny paraboliczne, Przewód transmisyjny antenowy, Urządzenia do ustawiania anten, Anteny częstotliwości radiowych, Anteny płaskie strefowe, Kable do anten, Gniazdka
do anten, Zwrotnice antenowe, Urządzenia wspomagające do anten,
Elementy konstrukcyjne do anten, Anteny jako urządzenia komunikacyjne, Anteny jako części składowe, Anteny do sieci telekomunikacyjnych, Anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych,
Anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urządzenia do pomiaru
parametrów anteny, Kabel koncentryczny, Wzmacniacze elektryczne,
Wzmacniacze optyczne, Wzmacniacze mocy, Wzmacniacze sygnałów,
Konwertery sygnałów, Konwertery elektryczne, Konwertery cyfrowo-analogowe, Konwertery ultrawysokiej częstotliwości.
(111) 355086
(220) 2020 05 29
(210) 514093
(151) 2022 05 31
(441) 2020 08 03
(732)	GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HERO

(591) granatowy, błękitny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Szale, Chusty,
Rękawiczki, Bielizna, Skarpetki, Opaski na głowę, Paski tekstylne, Paski
skórzane [odzież], Nauszniki [odzież], Muszki, Szaliki, Stroje plażowe,
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Administrowanie sprzedażą, Promocja sprzedaży, Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie
targów handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy.
(111) 355088
(220) 2021 12 14
(210) 537737
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732)	NEW SOLUTIONS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) butik cyrkularny
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Szale, Chusty,
Rękawiczki, Bielizna, Skarpetki, Opaski na głowę, Paski tekstylne, Paski
skórzane [odzież], Nauszniki [odzież], Muszki, Szaliki, Stroje plażowe,
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Administrowanie sprzedażą, Promocja sprzedaży, Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie
targów handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy.
(111) 355089
(151) 2022 07 05

(220) 2021 12 15
(441) 2022 03 07

(210) 537796
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(732)	LUFT-LIS IZABELA AN-KADENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) an-kaDent
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 26.01.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 24.17.25, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi
medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi ortodontyczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, usługi w zakresie
chirurgii diagnostycznej, usługi w zakresie leczenie chirurgicznego.
(111) 355090
(220) 2019 08 09
(210) 503353
(151) 2022 02 03
(441) 2019 09 23
(732)	HERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, różowy, czarny, granatowy, jasnoróżowy,
jasnoniebieski, fioletowy
(531) 24.17.02, 26.13.01, 26.11.02, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), programy komputerowe nagrane, 38 usługi w zakresie komunikacji mobilnej, 39 usługi turystyczne w zakresie zwiedzania.
(111) 355091
(220) 2021 12 17
(210) 537845
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 07
(732) PLAST-MET-CENTRUM-SYSTEMY OGRODZENIOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASTMET SYSTEMY OGRODZENIOWE CENTRUM
(540)

(591) ciemnozielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.12
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(510), (511) 6 Bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe,
w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi i okna metalowe,
skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy
do drzwi, bram i okien, metalowe zamki drzwiowe nieelektryczne,
okładziny dla budownictwa i boazerie metalowe, prowadnice dla
segmentów bram, rolki jezdne metalowe, metalowe osie przegubu,
sprężyny metalowe, panele do bram segmentowych i roletowych,
w tym wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki
i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym
szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle
i ściany metalowe.

(111) 355092
(220) 2021 12 21
(210) 537996
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) ŚWIERCZYŃSKI ADAM BRING IT TO EUROPE, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BitE Bring it to Europe
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi udostępniania i zarządzania powierzchnią reklamową, Usługi organizacji wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół,
firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, Pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, Tworzenie
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, Pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, Rekrutacja pracowników,
Sondaże opinii publicznej, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi promocji
regionu śląska, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów naukowych
i dydaktycznych, Prowadzenie hurtowni lub sklepów polegające
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez
Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres
towarów: artykuły chemiczne, artykuły kosmetyczne, artykuły weterynaryjne, Prowadzenie hurtowni lub sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej maszyn i urządzeń, zwłaszcza rolniczych,
energetycznych, budowlanych, medycznych, 42 Badania naukowe,
Badania technologiczne, Ekspertyzy naukowe i techniczne, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia naukowego, Opracowywanie programów komputerowych,
Organizowanie i prowadzenie badawczych pracowni specjalistycznych, Analizy systemów komputerowych, Audyt energetyczny,
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Miernictwo [pomiary],
Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie techniczne, Projektowanie konstrukcyjne, Prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, Usługi inżynieryjne, Usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, Wzornictwo przemysłowe.
(111) 355093
(220) 2021 12 22
(210) 538001
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 21
(732) CAREIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carein
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do cery
zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki organiczne,
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające,
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów,
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki],
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
5 Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety,
Probiotyki (suplementy), Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy odżywcze w płynie,
Suplementy żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci
proszku, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing bezpośredni, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji marketingowych,
Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Marketing internetowy, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej związanej z kosmetykami, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży suplementów diety online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Udostępnianie porad dotyczących
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Dostarczanie informacji marketingowej,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Kampanie marketingowe.
(111) 355094
(220) 2021 12 27
(210) 538155
(151) 2022 06 29
(441) 2022 03 14
(732) POLGAZ AUTO GAZ SYSTEM SEBASTIAN DROBEK
SPÓŁKA JAWNA, Kłodzko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLET-SILVER
(540)

(591) zielony, srebrny, pomarańczowy, szary
(531) 01.15.05, 05.03.14, 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 4 Brykiety drewniane, Brykiety materiałów palnych, Brykiety węglowe, Drewno opałowe, Pelety opałowe, Oleje opałowe,
Drewno kominkowe, Węgiel brunatny, Brykiety z torfu, 35 Sprzedaż:
brykiety drewniane, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe,
drewno opałowe, pelety opałowe, oleje opałowe, drewno kominkowe, węgiel brunatny, brykiety z torfu.

(111) 355095
(220) 2021 12 28
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 07
(732) WIŚNIEWSKA AGNIESZKA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YOCHI SPA
(540)

(210) 538173

(591) jasnozielony, biały
(531) 26.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Środki
toaletowe, Preparaty toaletowe, 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą, Analiza cen, Gromadzenie proponowanych
ofert w przetargach, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Organizowanie
usług wynikających z umów z osobami trzecimi w zakresie handlu,
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, Pozyskiwanie umów dla osób trzecich, Pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata
gazet dla osób trzecich, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, Telemarketing, Udostępnianie porad dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie kup-
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na, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich-zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zamówień
online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz
w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień, 44 Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(111) 355096
(220) 2021 12 29
(210) 538248
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natur Tabs
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych,
Preparaty w postaci płynnej, Preparaty w postaci kropli, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Krople do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów
farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki
powlekane do celów farmaceutycznych: Suplementy diety, Środki
dietetyczne, preparaty witaminowe.
(111) 355097
(220) 2021 12 29
(210) 538258
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natur Tabs
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.06, 26.11.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych,
Preparaty w postaci płynnej, Preparaty w postaci kropli, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Krople do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów
farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki
powlekane do celów farmaceutycznych, Suplementy diety, Środki
dietetyczne, preparaty witaminowe.
(111) 355098
(220) 2021 12 30
(210) 538303
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) PARADOWSKA MONIKA P.H.U. JMP INVEST, Barcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JMP Invest
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(540)

(591) żółty, zielony, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 13.01.17, 01.03.99, 05.03.11
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, Elektryczne zespoły sieci zasilającej, Filtry elektryczne, Falowniki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Obciążnice,
Przyrządy do dystrybucji elektryczności, Statyczne systemy i urządzenia do uziemiania, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii
[zasilacze UPS], Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia do poprawy efektywności energetycznej,
Urządzenia do regulowanego zasilania, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, 37 Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Montaż i konserwacja instalacji
ogrzewania słonecznego, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektryczne, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, 42 Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi projektowania
dotyczące instalowania zasilania elektrycznego o stałym i zmiennym
napięciu, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zasilania budynków w energię elektryczną i ciepło, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami elektrycznymi.
(111) 355099
(220) 2021 12 31
(210) 538323
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 07
(732) WARSZTOCKA ALEKSANDRA, Pęcice Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy,
niebieski, zielony, biały
(531) 26.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 E-booki, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania,
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie biznesowe
interaktywne, Oprogramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, 35 Doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
planowania kariery, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu,
Dobór personelu dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem
i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Ocena potrzeb personelu,
Pomoc w zarządzaniu personelem, Przeprowadzanie programów
motywacyjnych dla pracowników, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo biznesowe, Rekrutacja personelu, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Planowanie spotkań biznesowych, 41 Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów-szkolenia, Organizacja
warsztatów i seminariów, Coaching w zakresie życia osobistego-life
coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie
biznesu, Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji związanych
z biznesem, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Szkolenia edukacyjne, Kursy samoświadomości-szkolenia, Szkolenia dla dorosłych,
Usługi szkolenia dla personelu, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Coaching w zakresie życia osobistego-life coaching, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
Budowanie zespołu-edukacja, Doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching, Edukacja dorosłych,
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, Organizowanie szkoleń biznesowych.

(111) 355100
(220) 2021 12 31
(210) 538344
(151) 2022 07 07
(441) 2022 03 21
(732) TECHMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHMO Voice Technologies
(540)

(591) czarny, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Dyktafony, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, 35 Pozyskiwanie
danych do komputerowych bazy danych, Obróbka tekstów, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach

danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
Usługi komunikacji korporacyjnej, 38 Usługi telefoniczne, Zapewnianie dostępu do baz danych, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja
dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Elektroniczne
monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Medyczne badania naukowe, Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów
technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako
usługa [PaaS], Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 355101
(220) 2022 02 07
(151) 2022 06 21
(441) 2022 02 28
(732) WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WKM energia
(540)

(210) 539543

(591) pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów, estry metylowe, flokulanty, fosforany [nawozy], glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, katalizatory, katalizatory biochemiczne, materiały
filtracyjne [substancje roślinne], środki chemiczne do oczyszczania
oleju, środki do oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej,
środki i płyny antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych
z form, 4 Olej rzepakowy do celów przemysłowych, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, 35 Pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 Analizy
chemiczne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
opakowań, testowanie materiałów, usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego.
(111) 355102
(220) 2022 01 12
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 28
(732) TRZASKA ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 538609
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(540) RKS URSUS
(540)

(591) beżowy, granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 24.01.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.
(111) 355103
(220) 2022 01 24
(210) 538984
(151) 2022 06 30
(441) 2022 03 07
(732)	ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Angel Square
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Organizacja najmu
nieruchomości handlowych, Wynajem nieruchomości, Zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Finansowanie
projektów deweloperskich, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałego zakwaterowania, 37 Budownictwo, Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne,
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości,
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków,
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Konstrukcja budynków,
Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Imprezy kulturalne, Imprezy
taneczne, Nocne kluby, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizowanie i prezentowanie pokazów
rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Prowadzenie konkursów piękności, Sport i fitness, Zapewnianie sal balowych, Przedszkola,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Usługi
rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnia-
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nie obiektów i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu
wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Świadczenie
usług przez hotele i motele, Usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc
w hotelach, Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji
hotelowych, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi
biur zakwaterowania, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Rezerwacja zakwaterowania, 45
Usługi dozorcze [concierge].

(111) 355104
(220) 2022 01 26
(210) 539065
(151) 2022 07 14
(441) 2022 02 28
(732) URBAŃSKI DARIUSZ ZBIGNIEW JLN TECHNOLOGY SYSTEMS,
Korytków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JLN TECHNOLOGY SYSTEMS
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 9 Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy,
Alarmy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy pożarowe,
Alarmy zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów],
Alarmy zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów], Alarmy zdalnie sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], Centralne jednostki alarmowe, Czujki do alarmów, Elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Elektryczne alarmy dymu, Aparatura do monitoringu
obiektów śledzonych [elektroniczna], Aparatura do monitoringu
obiektów śledzonych [optyczna], Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do monitoringu, Urządzenia do monitoringu wizualnego, Urządzenia
elektroniczne do monitoringu, Elektryczne i elektroniczne instalacje
do wideomonitoringu, Elektryczne instalacje do kontroli dostępu,
Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje elektryczne,
45 Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Usługi monitoringu.
(111) 355105
(220) 2022 01 21
(210) 539072
(151) 2022 07 14
(441) 2022 02 28
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOSBITO SENSI
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
Kosmetyki dla niemowląt i dzieci, Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do higieny, Produkty zapachowe, Produkty łagodzące ukąszenia
owadów, Eteryczne olejki, Kadzidła, Świece zapachowe, 5 Środki
i wyroby biobójcze, Środki i wyroby do zwalczania szkodników,
Środki grzybobójcze, Środki bakteriobójcze, Pestycydy, Preparaty
do dezynfekcji, Środki i wyroby zwalczające owady, Środki i wyroby odstraszające owady, Środki i wyroby wydzielające zapach odstraszający owady, Lepy na owady, Pułapki na owady i szkodniki,
Produkty (preparaty, przedmioty, przyrządy) do usuwania kleszczy,
Plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy,
Maści i żele do celów medycznych, Kosmetyki do celów medycznych,
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Środki i preparaty higieniczne, Wyroby medyczne, 9 Urządzenia służące do zwalczania lub odstraszania owadów, Elektryczne urządzenie podgrzewające, ogrzewające różne materiały w celu dozowania
środków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 11
Urządzenie do dostarczania środków owadobójczych lub środków
odstraszających owady do otoczenia, części i akcesoria do takich
urządzeń.

(540)	GREAT SEPTEMBER
(540)

(111) 355106
(220) 2022 02 08
(210) 539585
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 21
(732) MSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDEX
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie czynszu,
Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje
mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie
wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania
gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków,
Dzierżawa domów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub
wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa
pomieszczeń sklepowych, Dzierżawa ziemi, Wynajem budynków,
Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań,
studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych.

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Dyski kompaktowe [CD-ROM-y] i optyczne, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy [błony] naświetlone, Filmy
rysunkowe animowane, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Karty
inteligentne [karty z układem scalonym], Magnesy dekoracyjne,
Magnetyczne nośniki danych, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Pokrowce na laptopy, Smartfony, Pokrowce do tabletów i komputerów kieszonkowych [PDA], Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Torby do noszenia komputerów, 16 Artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], Bilety, Biuletyny informacyjne, Bony wartościowe, Czasopisma [periodyki], Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami,
Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty pocztowe, Katalogi,
Książki, Materiały do pisania i drukowania, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki,
Naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy i zdjęcia,
Okładki, Obwoluty [artykuły papiernicze], Ołówki, Papier, Papierowe
podkładki pod szklanki, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Podstawki do długopisów i ołówków, Przyciski do papieru, Przyrządy do pisania, Publikacje drukowane, Rysunki, Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty na dokumenty,
Tacki biurkowe, Transparenty z papieru, Ulotki, Zeszyty do pisania lub
rysowania, Znaczki pocztowe, 35 Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], Impresariat w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospodarczej, Organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama korespondencyjna,
Zewnętrzna oraz on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy radiowe i telewizyjne, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Imprezach rozrywkowych oraz rekreacji,
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów
i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Produkcja widowisk, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi muzeów [wystawy],
Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wystawianie spektakli
na żywo, Wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 355107
(220) 2018 07 13
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732)	Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(540) (znak słowny)
(540) VIOLLA
(510), (511) 30 Wafle z mleczną czekoladą.

(210) 539633

(111) 355108
(220) 2022 02 09
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 07
(732) INDEPENDENT, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 539664

(111) 355109
(220) 2022 02 10
(210) 539678
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 07
(732)	NOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowo
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(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 29.01.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 355110
(220) 2022 02 17
(210) 540007
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH OSAT, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W E WAKACYJNY EKSPERT OSAT
(540)

(591) niebieski, żółty, czerwony, biały, zielony, czarny
(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.08
(510), (511) 35 Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Usługi reklamowe
w zakresie turystyki i podróży, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, Usługi reklamowe w zakresie branży
podróżniczej, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Marketing
internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych
baz danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, Udostępnianie katalogów witryn internetowych
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 41 Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie
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elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikowanie
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku
przez podróżnych, Publikowanie materiałów multimedialnych online,
Usługi w zakresie publikowania online, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych.

(111) 355111
(220) 2022 02 18
(210) 540034
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dziki Gon
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Rum, Brandy, Wino, Gin, Tequila.
(111) 355112
(220) 2022 02 18
(210) 540035
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nihil Novi
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery.
(111) 355113
(220) 2022 02 21
(210) 540084
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 14
(732) MEDITRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDITRAVEL PL TWOJE PIĘKNO W DOBRYCH RĘKACH
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
39 Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe do planowania podróży, Dostarczanie
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Doradztwo
w zakresie podróży, Informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania-), Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja wiz
podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie eskorty podróżnych, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie
podróży z i do hotelu, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie transportu i podróży, Organizowanie wycieczek [krótkich
podróży], Planowanie i organizowanie podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą
środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja
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podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samolotem, Świadczenie usług w zakresie
informacji podróżnej, Udzielanie informacji dotyczących podróży,
Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
Udzielanie informacji online na temat podróży, Udzielanie informacji związanych z podróżami liniami lotniczymi za pomocą środków
elektronicznych, Udzielanie informacji związanych z planowaniem
i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków
elektronicznych, Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji
rezerwującej podróże, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze,
Usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, Usługi osób
towarzyszących podróżnym [dotrzymanie towarzystwa], Usługi rezerwacji biletów na podróż, Usługi rezerwacji podróży lotniczych,
Usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, Rezerwacja biletów lotniczych, Organizowanie podróży dla celów medycznych, Organizowanie podróży zagranicznych dla celów medycznych,
Organizacja i realizacja wyjazdów pod opieką medyczną, 41 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia (Usługi-), Usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 43 Rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz
podróżnych, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Świadczenie
usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych
oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla
podróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, 44 Usługi oceny medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
opieki medycznej, Konsultacje medyczne, Organizowanie leczenia
medycznego, Poradnictwo medyczne, Udzielanie informacji medycznej, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 355114
(220) 2022 02 21
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 14
(732) MEDITRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDITRAVEL PL
(540)

(210) 540085

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji,
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 Agenci
zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe do planowania podróży, Dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Doradztwo w zakresie
podróży, Informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania-), Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup,
Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę,
Organizowanie eskorty podróżnych, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie podróży z i do hotelu,
Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie transportu
i podróży, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Planowanie i organizowanie podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Planowanie,

organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla
podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samolotem, Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej,
Udzielanie informacji dotyczących podróży, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji online na temat podróży, Udzielanie informacji związanych z podróżami
liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji rezerwującej podróże, Usługi
agencji rezerwującej podróże lotnicze, Usługi doradcze związane
z organizowaniem podróży, Usługi osób towarzyszących podróżnym
[dotrzymanie towarzystwa], Usługi rezerwacji biletów na podróż,
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi w zakresie rezerwacji
podróży i środków transportu, Rezerwacja biletów lotniczych, Organizowanie podróży dla celów medycznych, Organizowanie podróży
zagranicznych dla celów medycznych, Organizacja i realizacja wyjazdów pod opieką medyczną, 41 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe
ustne, Tłumaczenia (Usługi-), Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
i pisemnych, 43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Świadczenie usług informacyjnych dotyczących
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie
rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Usługi agencji podróży
w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, 44 Usługi oceny medycznej, Usługi
poradnictwa medycznego, Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Konsultacje medyczne, Organizowanie leczenia medycznego, Poradnictwo medyczne,
Udzielanie informacji medycznej, Usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(111) 355115
(220) 2022 02 25
(210) 540351
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) TRZEPATOWSKI HUBERT HALDENT, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HALdent
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, Chirurgia,
Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne,
Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi
asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia
zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych,
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi
stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Wypożyczanie
instrumentów stomatologicznych, Badania medyczne, Doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Informacja medyczna, Kliniki medyczne,
Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
Usługi informacji medycznej, Usługi spa medycznych, Usługi telemedyczne, Wykonywanie badań medycznych, Zdalne monitorowanie
danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia.
(111) 355116
(220) 2022 02 25
(210) 540353
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) TRZEPATOWSKI HUBERT HALDENT, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HALDENT LAB
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(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Chirurgia, Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi
czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej,
Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji
jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, Wypożyczanie instrumentów
stomatologicznych, Usługi medyczne, Badania medyczne, Doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Informacja medyczna, Kliniki medyczne, Medyczne badania osób, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Przeprowadzanie
badań medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie
usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, Usługi informacji medycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi oceny medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi
telemedyczne, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Zapewnianie
leczenia medycznego, Zdalne monitorowanie danych medycznych
do diagnozowania medycznego i leczenia.
(111) 355117
(220) 2022 02 25
(210) 540354
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) TRZEPATOWSKI HUBERT HALDENT, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HALmed
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, Chirurgia,
Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne,
Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi
asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia
zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych,
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi
stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Wypożyczanie
instrumentów stomatologicznych, Badania medyczne, Doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Informacja medyczna, Kliniki medyczne,
Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
Usługi informacji medycznej, Usługi spa medycznych, Usługi telemedyczne, Wykonywanie badań medycznych, Zdalne monitorowanie
danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia.

(111) 355118
(220) 2022 03 02
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) KACPRZAK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOWEDDIN
(540)

41
(210) 540532

(531) 02.09.14, 05.05.21, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, 35
Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie informacji handlowych, Promowanie projektów innych osób
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony
internetowej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online
do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów
internetowych online, Udostępnianie komputerowej bazy danych,
Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 42 Wynajem
przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych
tablic ogłoszeniowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Hosting platform w Internecie.
(111) 355119
(220) 2022 03 02
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) KACPRZAK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 540534

(531) 02.09.14, 05.05.21, 26.01.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, 35
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Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie informacji handlowych, Promowanie projektów innych osób
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony
internetowej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online
do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów
internetowych online, Udostępnianie komputerowej bazy danych,
Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 42 Wynajem
przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych
tablic ogłoszeniowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Hosting platform w Internecie.

(111) 355120
(220) 2022 03 03
(210) 540543
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732)	NEAT MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Planeat
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Mięso i wyroby mięsne,
Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Jaja ptasie i produkty z jaj, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty
mięsa, 35 Usługi sprzedaży substytutów mięsa, Usługi sprzedaży
substytutów mięsa na bazie warzyw, Usługi sprzedaży przetworzonych owoców, grzybów, warzyw i nasion roślin strączkowych, Usługi
sprzedaży substytutów nabiału, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi sprzedaży mięsa, Usługi sprzedaży nabiału.
(111) 355121
(220) 2022 03 03
(210) 540545
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SL 70
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Preparaty
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Lakiery nawierzchniowe do paznokci.
(111) 355122
(220) 2022 03 03
(210) 540546
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SL 90
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Preparaty
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Lakiery nawierzchniowe do paznokci.

(111) 355123
(220) 2022 03 03
(210) 540547
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SL 120
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Preparaty
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Lakiery nawierzchniowe do paznokci.
(111) 355124
(220) 2022 03 03
(210) 540549
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SL 110
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Preparaty
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Lakiery nawierzchniowe do paznokci.
(111) 355125
(220) 2022 03 03
(210) 540576
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) DOMUS ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DOMUS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, Dystrybucja prospektów i próbek,
Reklama, Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących towarów: gniazdka elektryczne, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, elektryczne
wyłączniki przyciskowe, oprawy oświetleniowe, styczniki termiczne, przekaźniki, kable elektryczne, przewody elektryczne izolowane, instalacje odgromowe, modułowe narzędzia [maszyny], lampy
stojące, lampy halogenowe, lampy LED, lampy wiszące, instalacje
elektryczne, szafy, złączki, transformatory, halogeny, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, żarówki oświetleniowe, żarówki LED, Usługi
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online,
następujących towarów: urządzenia pomiarowe, narzędzia, wiązki
kablowe, bezpieczniki elektryczne, przemysłowe oprawy oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie
ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie kopułowe do mebli, lampki nocne, lampki biurkowe,
listwy świetlne, lampy podłogowe, elektroniczne zasilacze, lampy UV
nie do stosowania w medycynie, ozdoby świąteczne [oświetlenie],
przenośne lampy [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], latarki, klosze do lamp [kominki], abażury, przejściówki
do kabli, przejściówki do wtyczek elektrycznych, oprawki do lamp,
Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży
online, następujących towarów: urządzenia sterujące oświetleniem,
urządzenia do zdalnego sterowania, nadajniki radiowe, odbiorniki
radiowe, radia [odbiorniki radiowe], urządzenia audio i odbiorniki
radiowe, nadajniki, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia przełączające, przekaźniki, kontrolery i regulatory,
anteny, wzmacniacze, elektroniczne urządzenia sterujące, alarmy,
czujniki, domofony falowodowe, wideofony, elektryczne dzwonki
do drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi, nieelektryczne dzwonki do drzwi, cyfrowe stacje meteorologiczne, termometry, budziki,
ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], Usługi sprzedaży
detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących towarów: elektryczne ogrzewanie towarzyszące, wentylatory
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do użytku domowego, oczyszczacze powietrza, przedłużacze, baterie, ładowarki, elektroniczne zasilacze, zasilacze przenośne (akumulatory), zasilacze do smartfonów, zasilacze sieciowe, wzmacniacze,
rozdzielacze sygnału, rozdzielacze energii elektrycznej, piloty zdalnego sterowania, tunery wzmacniacze, elektroniczne tunery, tunery radiowe, wideo tunery, tunery kablowe, tunery sygnałów, tunery
stereo, wagi łazienkowe, wagi kuchenne, odkurzacze, czujniki ruchu,
puszki elektroinstalacyjne, taśmy izolacyjne, przełączniki elektryczne, narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne, transformatory, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami].

(111) 355126
(220) 2022 03 03
(210) 540577
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) DOMUS ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ED E-DOMUS.COM.PL
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 24.17.02, 24.17.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, Dystrybucja prospektów i próbek,
Reklama, Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących towarów: gniazdka elektryczne, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, elektryczne
wyłączniki przyciskowe, oprawy oświetleniowe, styczniki termiczne, przekaźniki, kable elektryczne, przewody elektryczne izolowane, instalacje odgromowe, modułowe narzędzia [maszyny], lampy
stojące, lampy halogenowe, lampy LED, lampy wiszące, instalacje
elektryczne, szafy, złączki, transformatory, halogeny, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, żarówki oświetleniowe, żarówki LED, Usługi
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online,
następujących towarów: urządzenia pomiarowe, narzędzia, wiązki
kablowe, bezpieczniki elektryczne, przemysłowe oprawy oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie
ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie kopułowe do mebli, lampki nocne, lampki biurkowe,
listwy świetlne, lampy podłogowe, elektroniczne zasilacze, lampy UV
nie do stosowania w medycynie, ozdoby świąteczne [oświetlenie],
przenośne lampy [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], latarki, klosze do lamp [kominki], abażury, przejściówki
do kabli, przejściówki do wtyczek elektrycznych, oprawki do lamp,
Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży
online, następujących towarów: urządzenia sterujące oświetleniem,
urządzenia do zdalnego sterowania, nadajniki radiowe, odbiorniki
radiowe, radia [odbiorniki radiowe], urządzenia audio i odbiorniki
radiowe, nadajniki, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia przełączające, przekaźniki, kontrolery i regulatory,
anteny, wzmacniacze, elektroniczne urządzenia sterujące, alarmy,
czujniki, domofony falowodowe, wideofony, elektryczne dzwonki
do drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi, nieelektryczne dzwonki do drzwi, cyfrowe stacje meteorologiczne, termometry, budziki,
ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], Usługi sprzedaży
detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących towarów: elektryczne ogrzewanie towarzyszące, wentylatory
do użytku domowego, oczyszczacze powietrza, przedłużacze, baterie, ładowarki, elektroniczne zasilacze, zasilacze przenośne (akumulatory), zasilacze do smartfonów, zasilacze sieciowe, wzmacniacze,
rozdzielacze sygnału, rozdzielacze energii elektrycznej, piloty zdalnego sterowania, tunery wzmacniacze, elektroniczne tunery, tunery radiowe, wideo tunery, tunery kablowe, tunery sygnałów, tunery
stereo, wagi łazienkowe, wagi kuchenne, odkurzacze, czujniki ruchu,
puszki elektroinstalacyjne, taśmy izolacyjne, przełączniki elektryczne, narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne, transformatory, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami].

(111) 355127
(220) 2022 03 03
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 28
(732) PLONA ŁUKASZ DOBRY MEBEL, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY M MEBEL
(540)
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(210) 540580

(591) czarny, biały, żółty
(531) 14.07.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble.
(111) 355128
(220) 2022 03 21
(210) 541169
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SĄDECKI BARTNIK APIVIT plus
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 03.13.04, 03.13.24, 26.05.01, 26.05.15, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Lecznicze
preparaty toaletowe, Mieszane preparaty biologiczne do celów
medycznych, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty
do produkcji napojów leczniczych, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Toniki lecznicze do skóry,
Mleczko pszczele do celów medycznych, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające propolis,
Propolis do celów farmaceutycznych, Pyłek pszczeli stosowany jako
suplement diety, Przeciwutleniacze pochodzące z miodu, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dodatki dietetyczne, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Produkty dietetyczne dla osób chorych, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, Odżywcze suplementy diety, Pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, Suplementy diety
dla ludzi, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy
diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety zawierające
enzymy, 30 Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety
polegającej na kontrolowaniu kalorii, Miód biologiczny do spożycia
przez ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Promo-
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cja sprzedaży, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych online, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety.

(111) 355129
(220) 2022 02 28
(210) 540485
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) ROMANOWSKI SZYMON GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
TRIADA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Galeria Triada
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki, 41 Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.
(111) 355130
(220) 2022 03 01
(210) 540509
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zaowocuj się!
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.15, 05.03.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 30 Herbata mrożona, syropy smakowe, 32 Napoje owocowe, Napoje gazowane, Napoje niegazowane, Napoje bezalkoholowe, Nektary, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe, Soki
wieloowocowe, Soki przecierowe, Soki tłoczone, Napoje zawierające
głównie soki owocowe, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Soki owocowo-warzywne, Syropy do napojów.
(111) 355131
(220) 2022 01 18
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) ONDE SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONDE
(540)

(210) 538829

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla budownictwa
i przemysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno budowlane, 4 Oleje przemysłowe, smary
i paliwa, 6 Metalowe materiały budowlane, Kształtowniki stalowe
i aluminiowe, Blachy fałdowe, Przenośne konstrukcje budowlane
metalowe, Rusztowania metalowe i łączone z innymi materiałami
niemetalowymi, Materiały metalowe dla budowy dróg żelaznych,
Łączniki metalowe, Kształtki rurowe metalowe, Rury metalowe, Rynny i rury spustowe metalowe, Wyroby ślusarskie dla budownictwa,
w tym: klamki, zawiasy, łączniki i złącza ciesielskie, materiały ogniotrwałe metalowe, 7 Maszyny budowlane i obrabiarki, Narzędzia
budowlane i przyrządy ręczne o napędzie elektrycznym, Przyrządy
z napędem elektrycznym do celów budowlanych, wiertarki, szlifierki, przecinaki, 8 Noże i dłuta, Kielnie, Łopaty i młotki, Nożyce, Klucze

jako narzędzia, Osełki, Pilniki, Strugi, Wkrętarki, Ściernice, Węgielnice, Wiertła, Zaciski ciesielskie, Siekiery i topory, Narzędzia ścierne
ręczne, Młoty i strugi ręczne sklasyfikowane w klasie 8, wszystkie
ww. towary z napędem ręcznym, 9 Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: elektryczne, alarmowe,
dozorowe, przełączniki elektryczne, łączniki elektryczne, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty, elementy składowe układów elektrycznych,
Przewody i kable elektryczne, 11 Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje
związane z obiektami budowlanymi: wodnokanalizacyjne, cieplne,
gazowe i klimatyzacyjne, wyposażenie sanitarne obiektów budowlanych, sedesy, bidety, wanny, brodziki, natryski, kabiny natryskowe,
zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki ciśnieniowe, hydrofory, pompy, wymienniki ciepła, suszarki, wyciągi klimatyzacyjne, centralne
klimatyzacyjne, bojlery, piece, wentylatory, palniki sklasyfikowane w klasie 11, źródła światła, lampy, 12 Statki, łodzie i konstrukcje
pływające, 17 Materiały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, wełna mineralna i szklana, Izolacyjne taśmy i folie aluminiowe
z tworzyw sztucznych, Przewody giętkie, Farby i lakiery izolacyjne,
Izolatory dla przewodów i kabli, Niemetalowe osłony rur, Szczeliwa
i uszczelki, Pianki izolacyjne i montażowe oraz silikony, Niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19 Materiały ogniotrwałe niemetalowe,
Przenośne konstrukcje budowlane niemetalowe, Suche zaprawy
i gładzie dla budownictwa, Kształtowe wyroby betonowe: belki,
płyty stropowe i drogowe, krawężniki, słupy i słupki, pustaki, biegi
schodowe, kostki brukowe, drewno i konstrukcje z drewna dla budownictwa, Drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych, Okna drewniane
z tworzyw sztucznych, Parapety niemetalowe, Materiały ogniotrwałe, Okładziny niemetalowe, Terakoty i posadzki niemetalowe, Papa
i materiały pokryciowe niemetalowe, Rynny i rury spustowe niemetalowe, Szalunki niemetalowe, Szkło budowlane i szyby zespolone,
Żwiry i tłucznie, Sklejki i płyty wiórowe, Płyty budowlane wielowarstwowe niemetalowe, 35 Zgromadzenie materiałów budowlanych
i dla budownictwa w hurtowni celem zakupu przez odbiorców
hurtowych, Usługi doradztwa podatkowego-rachunkowości, Usługi
rachunkowo księgowe, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, najem,
pośrednictwo i zarządzanie, wyceny nieruchomości, Usługi nadzoru
inwestycyjnego w budownictwie i zastępstwa inwestycyjnego, 37
Usługi budowlano-montażowe i instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, Montaż maszyn i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, Wykonywanie robót przygotowawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych,
obiektów budowlanych, montażowych, stolarki i ślusarki, malarskich,
szklarskich, tynkarskich, posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania
ścian związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
wykonawstwa konstrukcji dachowych i pokryć, Usługi wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, Usługi budowy:
dróg, mostów i tuneli, dróg szynowych, naziemnych i podziemnych,
rurociągów przemysłowych i rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Usługi wykonywania instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru, piasku i gliny, Usługi instalacji maszyn
przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, Usługi napraw i konserwacji
maszyn i sprzętu, Usługi budowy, konserwacji i naprawy statków
i łodzi, Usługi wynajmu i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego,
Usługi inspektorów nadzoru budowlanego, 39 Usługi transportu pasażerskiego i towarowego, Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów specjalistycznych, 41
Wykonywanie usług w pozaszkolnych formach edukacji sportowej,
zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz artystycznych, 42 Usługi architektoniczne, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej, Usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technicznym.

(111) 355132
(220) 2022 01 18
(210) 538833
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) ONDE SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ONDE
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla budownictwa
i przemysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 4 Oleje przemysłowe, smary i paliwa, 6 Metalowe materiały budowlane, Kształtowniki stalowe i aluminiowe, Blachy fałdowe, Przenośne konstrukcje budowlane metalowe,
Rusztowania metalowe i łączone z innymi materiałami niemetalowymi,
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Materiały metalowe dla budowy dróg żelaznych, Łączniki metalowe,
Kształtki rurowe metalowe, Rury metalowe, Rynny i rury spustowe metalowe, Wyroby ślusarskie dla budownictwa, w tym: klamki, zawiasy,
łączniki i złącza ciesielskie, materiały ogniotrwałe metalowe, 7 Maszyny budowlane i obrabiarki, Narzędzia budowlane i przyrządy ręczne
o napędzie elektrycznym, Przyrządy z napędem elektrycznym do celów budowlanych, wiertarki, szlifierki, przecinaki, 8 Noże i dłuta, Kielnie,
Łopaty i młotki, Nożyce, Klucze jako narzędzia, Osełki, Pilniki, Strugi,
Wkrętarki, Ściernice, Węgielnice, Wiertła, Zaciski ciesielskie, Siekiery
i topory, Narzędzia ścierne ręczne, Młoty i strugi ręczne sklasyfikowane
w klasie 8, wszystkie ww. towary z napędem ręcznym, 9 Wewnętrzne
i zewnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: elektryczne, alarmowe, dozorowe, przełączniki elektryczne, łączniki elektryczne,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty, elementy składowe układów elektrycznych, Przewody i kable elektryczne, 11 Wewnętrzne i zewnętrzne
instalacje związane z obiektami budowlanymi: wodnokanalizacyjne,
cieplne, gazowe i klimatyzacyjne, wyposażenie sanitarne obiektów budowlanych, sedesy, bidety, wanny, brodziki, natryski, kabiny natryskowe, zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki ciśnieniowe, hydrofory, pompy,
wymienniki ciepła, suszarki, wyciągi klimatyzacyjne, centralne klimatyzacyjne, bojlery, piece, wentylatory, palniki sklasyfikowane w klasie 11,
źródła światła, lampy, 12 Statki, łodzie i konstrukcje pływające, 17 Materiały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, wełna mineralna
i szklana, Izolacyjne taśmy i folie aluminiowe z tworzyw sztucznych,
Przewody giętkie, Farby i lakiery izolacyjne, Izolatory dla przewodów
i kabli, Niemetalowe osłony rur, Szczeliwa i uszczelki, Pianki izolacyjne
i montażowe oraz silikony, Niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19
Materiały ogniotrwałe niemetalowe, Przenośne konstrukcje budowlane niemetalowe, Suche zaprawy i gładzie dla budownictwa, Kształtowe wyroby betonowe: belki, płyty stropowe i drogowe, krawężniki,
słupy i słupki, pustaki, biegi schodowe, kostki brukowe, drewno i konstrukcje z drewna dla budownictwa, Drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych, Okna drewniane z tworzyw sztucznych, Parapety niemetalowe,
Materiały ogniotrwałe, Okładziny niemetalowe, Terakoty i posadzki
niemetalowe, Papa i materiały pokryciowe niemetalowe, Rynny i rury
spustowe niemetalowe, Szalunki niemetalowe, Szkło budowlane i szyby zespolone, Żwiry i tłucznie, Sklejki i płyty wiórowe, Płyty budowlane
wielowarstwowe niemetalowe, 35 Zgromadzenie materiałów budowlanych i dla budownictwa w hurtowni celem zakupu przez odbiorców
hurtowych, Usługi doradztwa podatkowego-rachunkowości, Usługi
rachunkowo księgowe, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, najem,
pośrednictwo i zarządzanie, wyceny nieruchomości, Usługi nadzoru inwestycyjnego w budownictwie i zastępstwa inwestycyjnego, 37 Usługi
budowlano-montażowe i instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, Montaż
maszyn i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, Wykonywanie robót
przygotowawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych, obiektów budowlanych,
montażowych, stolarki i ślusarki, malarskich, szklarskich, tynkarskich,
posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania ścian związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji
dachowych i pokryć, Usługi wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, Usługi budowy: dróg, mostów i tuneli, dróg
szynowych, naziemnych i podziemnych, rurociągów przemysłowych
i rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
Usługi wykonywania instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru, piasku
i gliny, Usługi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
Usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu, Usługi budowy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, Usługi wynajmu i dzierżawy maszyn
i sprzętu budowlanego, Usługi inspektorów nadzoru budowlanego, 39
Usługi transportu pasażerskiego i towarowego, Wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów specjalistycznych, 41 Wykonywanie usług w pozaszkolnych formach edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz artystycznych,
42 Usługi architektoniczne, Usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej, Usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii
i badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technicznym.

(111) 355133
(220) 2022 01 28
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) xMobile
(510), (511) 36 Maklerstwo.

(210) 539220

(111) 355134
(220) 2022 02 09
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 14
(732) CHORĄŻYCZEWSKI JERZY, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe WARSZTAT
(540)
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(210) 539634

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 355135
(220) 2022 02 09
(210) 539672
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 14
(732) PAWŁOWSKA IZABELA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEAR WOLF
(510), (511) 9 Etui na telefony komórkowe, Skórzane etui na telefony
komórkowe, Etui na smartfony, Etui na okulary, Futerały na okulary,
Okulary, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, 14 Zegarki, Zegarki na rękę, Zegarki sportowe, Biżuteria, Breloczki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 18 Artykuły podróżne
[walizki, torby], Małe torby dla mężczyzn, Sportowe torby, Torby,
Plecaki, Portfele, Portfele na karty, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski, Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane
[odzież], Paski tekstylne, 35 Sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie
i nakrycia głowy, paski skórzane, torby, plecaki, portfele, okulary,
okulary przeciwsłoneczne, etui na telefony, etui na smartfony, breloczki do kluczy.
(111) 355136
(220) 2022 02 11
(210) 539802
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEOSEM
(510), (511) 35 Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie
dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością handlową
w zakresie programów akcji pracowniczych, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie w celach
reklamowych, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich,
Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Administrowanie programami członkowskimi, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Administrowanie sprawami
przedsiębiorstwa, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, Administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Adresowanie kopert, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe
i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych],
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Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Aktualizacja informacji
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją,
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Analiza danych
biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza marketingowa
nieruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu)
firmy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, 42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego
logowania dla aplikacji online, Testowanie (kontrola) pojazdów pod
kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie gier wideo
i komputerowych, 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 map geograficznych on-line, nie do pobrania, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych,
Udzielanie informacji geograficznych, Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Usługi architektoniczne, Usługi chemiczne, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi informatyki kwantowej,
Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych, Usługi
inżynieryjne, Usługi kartograficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi pomiarów kartograficznych za pomocą drona, Usługi świadczone prze laboratoria naukowe, Usługi
szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego,
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Usługi w zakresie projektowania logo, Usługi
w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockhain, Wydobywanie kryptowaluty, Wynajem infrastruktury centrów danych, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia
energii, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Wzornictwo przemysłowe.

(111) 355137
(220) 2022 02 11
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) VU QUANG VINH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOK KING WoKing Asian Cuisine
(540)

(210) 539817

(591) biały, czarny, czerwony, złoty
(531) 24.09.02, 26.11.13, 01.15.05, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Oferowanie i serwowanie żywności i napojów w restauracji i barach, Obsługa gastronomiczna, przygotowanie posiłków
na miejscu i na wynos.

(111) 355138
(220) 2022 02 11
(210) 539818
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEOSEM24
(510), (511) 35 Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych
baz danych, Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw,
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie działalnością
gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie w celach reklamowych, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób
trzecich], Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, Administrowanie programami członkowskimi, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie programami
wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie
testowaniem kompetencji zawodowych, Administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Adresowanie
kopert, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
na przykład marketingu lub danych demograficznych], Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Aktualizacja informacji dotyczących działalności
gospodarczej w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Analiza cen
i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badań
rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza
marketingowa nieruchomości, Analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia
(stanu) firmy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika
i innych wymagań względem tego pracownika, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świadomości
społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, 42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji online, Testowanie (kontrola) pojazdów pod kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie gier wideo i komputerowych,
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 map
geograficznych on-line, nie do pobrania, Udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych, Udzielanie informacji geograficznych,
Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, Usługi architektoniczne, Usługi chemiczne,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby
transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi informatyki kwantowej,
Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych, Usługi
inżynieryjne, Usługi kartograficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi pomiarów kartograficznych za pomocą drona,
Usługi świadczone prze laboratoria naukowe, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań
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złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego,
Usługi w zakresie projektowania logo, Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockhain, Wydobywanie kryptowaluty, Wynajem infrastruktury centrów danych, Wynajem
liczników do rejestrowania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysłowe.

(111) 355139
(220) 2022 02 11
(210) 539821
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) MOŁONIEWICZ PIOTR CYBUCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cyBuch
(540)

(531) 10.01.11, 27.05.01
(510), (511) 34 Fajki wodne, akcesoria do fajek wodnych, przybory
do czyszczenia fajek wodnych, Ustniki do fajek wodnych, Węgle do rozpalania fajek wodnych, Węże do fajek wodnych, Artykuły i akcesoria dla
palaczy, Tytoń, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu),
Wyroby tytoniowe, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania,
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Aromaty, inne niż olejki eteryczne, do tytoniu / aromaty, inne niż olejki eteryczne, do tytoniu, Aromatyzowany tytoń [z wyłączeniem olejków eterycznych], Shishe, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z fajkami wodnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z fajkami wodnymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów do fajek wodnych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do artykułów do stosowania
z akcesoriami dla palaczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Sprzedaż detaliczna w zakresie fajek wodnych [orientalne] również
przez Internet, 41 Usługi informacji o rekreacji, Organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, konkursów, seminariów sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych
i warsztatów dydaktycznych, Organizowanie rozrywki, Informacja o rozrywce, usługi edukacyjne i doradcze w zakresie fajek wodnych, Organizowanie imprez w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi rozrywkowe
w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych.
(111) 355140
(220) 2022 02 14
(210) 539880
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 07
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAGBETIZ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne
i lecznicze do stosowania u ludzi.
(111) 355141
(220) 2022 03 01
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732)	GM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GM TRADE
(540)

budowlanych specjalistycznych, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe, wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków.

(111) 355142
(220) 2022 03 01
(210) 540490
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Outrace
(510), (511) 9 Ochronne kaski sportowe, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, 12 Hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, deskorolki elektryczne, 18 Torby sportowe, plecaki, rzemyki
do łyżew, 25 Odzież dla łyżwiarzy, odzież do łyżwiarstwa figurowego, skarpety sportowe, rękawiczki [odzież], rajstopy sportowe, 26
Sznurówki, 28 Łyżwy, ochraniacze na łyżwy, łyżwy do gry w hokeja
na lodzie, ostrza łyżew, sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach,
sportowe nakolanniki do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze
na nadgarstki do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze na ręce
do jazdy na łyżwach, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na ramiona [artykuły
sportowe], ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], wrotki, łyżworolki, deskorolki, 35 Usługi aukcyjne on-line,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów bagażowych.
(111) 355143
(220) 2022 03 01
(210) 540497
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAOWOCUJ SIĘ
(510), (511) 30 Herbata mrożona, syropy smakowe, 32 Napoje owocowe, Napoje gazowane, Napoje niegazowane, Napoje bezalkoholowe, Nektary, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe, Soki
wieloowocowe, Soki przecierowe, Soki tłoczone, Napoje zawierające
głównie soki owocowe, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Soki owocowo-warzywne, Syropy do napojów.
(111) 355144
(220) 2022 02 01
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 28
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODKOMORZY
(540)

(210) 540487

(591) szary, ciemnoszary, zielony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 37 Usługi dotyczące robót budowlanych, wznoszenie
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi dotyczące robót
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(591) czarny, złoty, brązowy, srebrny, czerwony
(531) 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539294
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(111) 355145
(220) 2022 02 24
(210) 540244
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORKAN
(510), (511) 7 Sieczkarnie [maszyny], Sieczkarnie elektryczne, Sieczkarnie do słomy [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], Sieczkarnie, Rozdrabniarki do pasz, Kombajn zbożowy [maszyny], Kombajny zbożowe,
Elewatory do użytku rolniczego, Elewatory rolnicze, Elewatory zbożowe,
Automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza, Brony, Brony holowane ciągnikiem, Brony talerzowe, Brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci
przyczep do traktorów], Chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn],
Ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], Dojarki do automatycznego dojenia, Dojarki mechaniczne, Elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, Kultywatory [maszyny], Kultywatory [narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], Kultywatory obrotowe [maszyny],
Kultywatory [rolnicze przyrządy], Kultywatory rotacyjne [maszyny], Ładowarki do leja zasypowego [maszyny], Kultywatory z silnikami, Lemiesze
pługów, Maszyna do rozdrabniania makuchów [śrutownik], Glebogryzarki, Koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, Kultywatory z napędem mechanicznym, Kultywatory trawnikowe i ogrodowe
z napędem elektrycznym, Ładowarki do maszyn rolniczych, Maszyny dla
mleczarstwa, Maszyny do siania, Maszyny do separowania zboża, Maszyny do separacji zbóż, Maszyny do sadzenia ryżu, Maszyny do siekania,
Maszyny do siania nasion pojedynczo, Maszyny rolnicze do orki, Maszyny rolnicze do siania, Maszyny rolnicze do nawożenia, Maszyny rolnicze
do kultywacji, Maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, Maszyny rolnicze
do uprawiania ziemi, Maszyny rolnicze do zbierania plonów, Maszyny
rozrzucające nawóz, Mieszarki do paszy [urządzenia do mieszania paszy],
Mieszarki zbożowe [maszyny], Młocarnie, Młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], Młockarnie [rolnicze
przyrządy], Opryskiwacze [maszyny] rolnicze, Opryskiwacze rolnicze,
Opryskiwacze rolnicze [części maszyn], Opryskiwacze upraw, Pługi, Pługi
do usuwania darni, Pługi stanowiące maszyny rolnicze, Pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], Opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku
w rolnictwie, Opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki grzybobójcze
do użytku w rolnictwie, Opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, Ostrza do sieczkarni, Ostrza do sieczkarni [części do maszyn], Paski do silników maszyn rolniczych, Siewniki,
Siewniki [maszyny], Siewniki rolnicze, Siewniki rzędowe [części do maszyn], Siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], Siewniki rzędowe do maszyn
rolniczych, Silosokombajny, Snopowiązałki, Siewniki w postaci przyczep
do traktorów, Siewniki rzędowe [rolnicze przyrządy], Żniwiarki zbożowe,
Żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Żniwiarki [koszenie], Żniwiarki i snopowiązałki, Żniwiarki.
(111) 355146
(220) 2022 01 12
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 28
(732) BRAATZ JAN, Ciechocinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZPLANNER.PL
(540)

(210) 538613

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.15.21
(510), (511) 35 Promowanie działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Zbieranie danych dotyczących
działalności gospodarczej, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Ocena możliwości
dla działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, Analiza statystyk dotyczących działalności
gospodarczej, Badania dla celów działalności gospodarczej, Dostarczanie
danych dotyczących działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne
dla działalności gospodarczej, Usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,

zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Analizy ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, Badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej,
Rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, Analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Usługi doradcze dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej,
Przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Porady w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Doradztwo w zakresie zarządzania
ryzykiem [działalność gospodarcza], Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Usługi ekspertów do spraw
efektywności działalności gospodarczej, Analizy prognoz ekonomicznych
do celów działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności
gospodarczej, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach, Udostępnianie skomputeryzowanych danych
związanych z działalnością gospodarczą, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Zestawienia statystyczne [dla
działalności gospodarczej lub celów handlowych], Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej,
Usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Specjalistyczne wyceny i raporty
w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy,
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, 36
Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Doradztwo dotyczące
pożyczek, Zapewnienie funduszy na pożyczki, Przygotowywanie umów
pożyczkowych, Usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, Organizowanie
pożyczek, Organizowanie kredytów, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, Usługi weryfikacji kredytów biznesowych, Pośrednictwo w umowach
kredytowych, Zapytania i konsultacje kredytowe, Usługi w zakresie informacji kredytowej, Usługi w zakresie doradztwa kredytowego, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie inwestycji finansowych.

(111) 355147
(220) 2022 01 24
(210) 539036
(151) 2022 07 14
(441) 2022 02 28
(732) PEDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Life Spot
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(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości zawarte w tej klasie, Usługi
wynajmu zawarte w tej klasie, Agencje nieruchomości, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Finansowanie nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wynajem bankomatów, Usługi agencyjne lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu nieruchomości, Ubezpieczenia nieruchomości oraz
wyposażenia nieruchomości, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Przeprowadzki, Przewóz bagaży, Tymczasowe przechowywanie kluczy, Usługi wynajmu zawarte w tej klasie,
Wynajem dronów, Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów z kierowcą,
Wynajem przyczep, Wynajem traktorów i maszyn rolniczych, Wynajem
cystern:Wynajem łodzi, statków i kajaków, Wynajem statków powietrznych, Wynajem transportu kolejowego, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie magazynów i chłodni, Wynajmowanie miejsc parkingowych,
Wynajem schowków do magazynowania, Wypożyczanie wyposażenia
pojazdów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wynajem skrzynek pocztowych, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem
i magazynowaniem, Udzielanie informacji związanych z wynajmem
przestrzeni magazynowej, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek
i pojemników do magazynowania i transportu, Wypożyczanie lodówek
i zamrażarek, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wynajem pojemników do recyklingu, 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie,
Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Schroniska dla zwierząt, Leasing
mebli biurowych, Hotele, Motele, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w placówkach tymczasowego zakwaterowania, Usługi recepcji na potrzeby
tymczasowego zakwaterowania, Usługi rezerwacji pokojów lub miejsc
noclegowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem
budynków przenośnych, Wynajem przenośnych szatni, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie mebli,
Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wynajem
domów letniskowych, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Usługi agencji wynajmu mieszkań,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajem zlewozmywaków
kuchennych, Wypożyczanie dozowników wody pilnej, Wypożyczanie
urządzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Wynajem bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, Wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, Wynajem automatów
do napojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem
autoklawów do gotowania, Wynajem chodników i dywaników, Wynajem
nieelektrycznych płytek grzewczych, Wynajem ekspresów do kaw, Wynajmowanie bielizny pościelowej, Wynajem kuchenek, Wypożyczanie
mat, łóżek, przyborów kuchennych, naczyń, urządzeń gastronomicznych, zasłon i firanek, ręczników, kuchenek mikrofalowych, tosterów.

(111) 355148
(220) 2022 01 25
(151) 2022 07 14
(441) 2022 02 28
(732) BURDEI MAKSYM, Melitopol (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEER TO GO
(540)

(591) złoty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25

(210) 539051

49

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożywcze, przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko,
produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty
z nich, ryba suszona, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, sałatki warzywne
i mięsne, Usługi sprzedaży towarów: 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, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, Usługi sprzedaży towarów: kawa
i herbata oraz kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna,
czekolada, napoje na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady,
słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe
artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, Usługi sprzedaży towarów: bułki, obwarzanki, herbatniki,
muesli, płatki kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi,
musztarda, majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce
i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów: nasiona,
słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje
oraz nektary, sorbety (napoje), Usługi sprzedaży towarów: napoje
izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli,
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, Usługi sprzedaży towarów: napoje wzbogacone witaminami
i minerałami, piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży
przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z muesli, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi restauracyjne, Usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni,
lodziarni, pubów, winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów
sałatkowych, Usługi restauracji sprzedających sushi, Catering żywności i napojów, Wynajem sal konferencyjnych, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Organizowanie przyjęć okolicznościowych (żywność, napoje, miejsca), Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, Wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posiłków, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 355149
(220) 2022 02 02
(210) 539323
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 28
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) FOR THE LOVE OF PROGRESS
(510), (511) 35 Programy motywacyjne i nagradzające pracowników w celu promowania i nagradzania produktywności, wydajności, uznania i morale, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Prowadzenie
programów motywacyjnych i nagradzania pracowników w celu promowania i nagradzania wydajności pracy, wyników, uznania i morale, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję nagród za korzystanie z kart kredytowych i debetowych
oraz za lojalność klientów, 36 Sprawy finansowe i sprawy monetarne,
mianowicie usługi w zakresie informacji finansowych, zarządzania finansowego i analiz finansowych, Usługi finansowe, mianowicie usługi
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zarządzania majątkiem, Usługi finansowe, mianowicie finansowanie,
handel i pośrednictwo w aktywach finansowych oraz usługi doradcze związane z takimi aktywami finansowymi, Usługi finansowe, mianowicie usługi powiernicze i planowanie w zakresie majątku, Usługi
finansowe, mianowicie usługi doradztwa inwestycyjnego, Usługi
bankowe, Usługi bankowe świadczone za pośrednictwem urządzenia
mobilnego, Usługi bankowości internetowej dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie kart kredytowych i debetowych, mianowicie przetwarzanie transakcji, przetwarzanie płatności, wymiana gotówki, refundacja oszustw, wydawanie, weryfikacja,
rejestracja, autoryzacja, usługi zarządzania kontem, Usługi finansowe,
mianowicie pożyczki i finansowanie komercyjne i konsumenckie, Zarządzanie, planowanie i doradztwo finansowe i inwestycyjne, Badania
i informacje finansowe, Zapewnianie elektronicznego przetwarzania
elektronicznego transferu środków, transferów finansowych przez
sieci ACH, kart kredytowych, kart debetowych, czeków elektronicznych i płatności elektronicznych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Świadczenie usług finansowych, mianowicie ułatwianie transakcji finansowych w dziedzinie usług płatniczych, mianowicie elektroniczne transfery środków, Usługi dystrybucji ubezpieczeń.

(111) 355150
(220) 2022 02 05
(210) 539489
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 14
(732)	AKADEMIA KALISKA
IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 50
(540)

(591) biały, czarny, złoty
(531) 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24,
26.11.01, 27.07.01, 03.07.21, 26.01.16, 26.01.18, 09.01.10
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 355151
(220) 2022 02 08
(210) 539628
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 28
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REFLU-G
(510), (511) 5 Preparaty terapeutyczne do leczenia chorób przełykowo-żołądkowych.
(111) 355152
(220) 2022 02 10
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 07
(732) PIK KRZYSZTOF, Dłutów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Specter
(540)

(210) 539676

(591) żółty, biały, czarny
(531) 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21,
27.05.24, 26.01.18
(510), (511) 11 Światła rowerowe.

(111) 355153
(220) 2022 02 10
(210) 539679
(151) 2022 07 15
(441) 2022 03 07
(732) RJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RJT
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.23,
26.05.01, 26.05.16, 26.13.25
(510), (511) 6 Wyroby ze stali.
(111) 355154
(220) 2022 02 10
(210) 539718
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na miejscu,
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe elementy
budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewody,
Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka do łatania
betonu wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe
studzienki burzowe [betonowe struktury odpływowe], Deskowanie
niemetalowe do betonu, Formy do betonu [niemetalowe], Nagrobki
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe,
Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe poidła dla ptaków, Figurki
z betonu, Panele betonowe, Beton ogniotrwały, Statuetki z kamienia,
betonu lub marmuru, Rynny [betonowe konstrukcje ściekowe], Masy
do użytku podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, ujęte
w tej klasie, Włókna tkane [niemetalowe] do betonu, Konstrukcyjne
ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty nagrobne z kamienia,
betonu lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych,
Tablice wykonane z betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia
betonowe, Rzeźbione wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, Betonowe materiały strukturalne [okładziny powierzchniowe],
37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez wylewanie betonu, Kładzenie płytek, cegły lub bloczków
betonowych w celach budowlanych, Naprawy betonu, Pompowanie
i wyrównywanie betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem maszyn
do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompowania betonu,
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie
betonu, Usługi uszczelniania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy
użyciu form ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem
[naprawa/konserwacja], 40 Formowanie betonu.
(111) 355155
(220) 2022 02 10
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS BETON

(210) 539719
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(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na miejscu,
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe elementy
budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewody,
Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka do łatania
betonu wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe
studzienki burzowe [betonowe struktury odpływowe], Deskowanie
niemetalowe do betonu, Formy do betonu [niemetalowe], Nagrobki
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe,
Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe poidła dla ptaków, Figurki
z betonu, Panele betonowe, Beton ogniotrwały, Statuetki z kamienia,
betonu lub marmuru, Rynny [betonowe konstrukcje ściekowe], Masy
do użytku podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, ujęte
w tej klasie, Włókna tkane [niemetalowe] do betonu, Konstrukcyjne
ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty nagrobne z kamienia,
betonu lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych,
Tablice wykonane z betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia
betonowe, Rzeźbione wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, Betonowe materiały strukturalne [okładziny powierzchniowe],
37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez wylewanie betonu, Kładzenie płytek, cegły lub bloczków
betonowych w celach budowlanych, Naprawy betonu, Pompowanie
i wyrównywanie betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem maszyn
do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompowania betonu,
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie
betonu, Usługi uszczelniania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy
użyciu form ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem
[naprawa/konserwacja], 40 Formowanie betonu.

(111) 355156
(220) 2022 02 25
(210) 540344
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pentravan
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Nielecznicze kremy
do ciała, Kremy na dzień, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
Esencje do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Kremy do rąk,
Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Balsam do ciała, Nielecznicze kremy do skóry, Maści do celów kosmetycznych, 5 Preparaty
biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
Leki do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty androgenowe, Preparaty znieczulające, Analeptyki, Środki znieczulające do użytku niechirurgicznego,
Środki przeciwzapalne, Maści przeciwzapalne, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe, Substancje antybakteryjne do celów medycznych,
Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Kremy do użytku
dermatologicznego, Preparaty dermatologiczne, Maści lecznicze
do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści z antybiotykami, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, Preparaty
hormonalne do użytku farmaceutycznego, Środki przeciwbólowe,
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, Środki przeciwbólowe do stosowania miejscowego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń
metabolicznych, Maści antyseptyczne, Farmaceutyczne produkty
dermatologiczne, Kremy lecznicze, Lecznicze balsamy, Farmaceutyki
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i naturalne środki lecznicze, Balsamy zawierające substancje lecznicze,
Środki farmaceutyczne do naskórka, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające
leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Leki, Środki farmaceutyczne.

(111) 355157
(220) 2022 02 26
(210) 540369
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 28
(732) POLIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RHOergy
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia
elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, Gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, Gazy
do użytku jako paliwo, 39 Dostawa i dystrybucja energii, Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Magazynowanie energii
elektrycznej, Przechowywanie energii i paliw, Transmisja energii
elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dzierżawa użytkowania linii elektroenergetycznych osobom trzecim w zakresie przesyłu elektryczności, Dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Przesyłanie ropy naftowej
lub gazu rurociągami, Dostarczanie gazu [dystrybucja], Magazynowanie gazu, Usługi dystrybucji gazu, Usługi przechowywania gazu.
(111) 355158
(220) 2022 02 26
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 28
(732) POLIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RHOergy
(540)

(210) 540370

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia
elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, Gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, Gazy
do użytku jako paliwo, 39 Dostawa i dystrybucja energii, Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Magazynowanie energii
elektrycznej, Przechowywanie energii i paliw, Transmisja energii
elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dzierżawa użytkowania linii elektroenergetycznych osobom trzecim w zakresie przesyłu elektryczności, Dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Przesyłanie ropy naftowej
lub gazu rurociągami, Dostarczanie gazu [dystrybucja], Magazynowanie gazu, Usługi dystrybucji gazu, Usługi przechowywania gazu.
(111) 355159
(220) 2022 02 28
(210) 540386
(151) 2022 07 13
(441) 2022 03 21
(732) STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPE
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia przemysłowe.
(111) 355160
(220) 2022 03 04
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732)	LASKOWSKA PAMELA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LP KLINIKA WŁOSA Pamela Laskovska

(210) 540599
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(540)

(591) złoty, czarny
(531) 02.09.12, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi przedłużania
włosów.
(111) 355161
(220) 2022 03 04
(210) 540600
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732) TRZCIŃSKI MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dohal
(510), (511) 6 Aluminium i jego stopy, Progi metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Ościeżnice metalowe, Okucia metalowe, Okiennice metalowe, Okna metalowe, Osprzęt metalowy do szklenia okien,
Odrzwia metalowe, Nadproża metalowe, Konstrukcje przenośne metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje metalowe, Klamki do drzwi
metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Bramy metalowe, Biały metal,
Belki metalowe, Barierki metalowe, Barierki bezpieczeństwa z metalu,
Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje stalowe [budownictwo], Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Okucia do drzwi metalowe, Okucia metalowe do okien, Ściany
(pokrycia-) metalowe [budownictwo], 19 Betonowe elementy budowlane, Boazeria niemetalowa, Szkło budowlane, Zaprawy budowlane,
Budowlane (Konstrukcje-) niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Szkło okienne dla budownictwa, Ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa, 37 Nadzór budowlany, Montaż drzwi i okien,
Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Usługi
budowlane, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych.
(111) 355162
(220) 2022 03 04
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732) KRAWCZYK BOŻENA, Łeba (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sailor
(510), (511) 43 Usługi hotelowe.

(210) 540601

(111) 355163
(220) 2022 03 04
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732) BŁĘDOWSKI KAMIL, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHMURKA
(540)

(210) 540604

(510), (511) 17 Uszczelki gumowe, 34 Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające
aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z papierosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z atomizerami do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z atomizerami do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z płynami do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierających
aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierających aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych
papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciekłymi
roztworami nikotynowymi do stosowania w e-papierosach, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ciekłymi roztworami nikotynowymi do stosowania w e-papierosach, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z aromatami chemicznymi w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z aromatami chemicznymi w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzałkami do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzałkami do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z waporyzatorami osobistymi i papierosami elektronicznymi oraz
aromatami i płynami do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z waporyzatorami osobistymi i papierosami elektronicznymi oraz
aromatami i płynami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynem do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającym
glikol propylenowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynem
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającym glikol propylenowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynem do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającym glicerynę roślinną,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynem do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającym glicerynę roślinną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szkłem do atomizerów do papierosów
elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szkłem
do atomizerów do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z uszczelkami gumowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z uszczelkami gumowymi.

(111) 355164
(220) 2022 03 04
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732) ORZESZKO REMIGIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stelo
(540)

(210) 540607

(591) czerwony, biały
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.13
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego.

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13

(111) 355165
(220) 2022 03 10
(151) 2022 07 14
(441) 2022 03 28
(732)	NANOWSKI MAREK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EWA MEDICAL ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

(210) 540771
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(540)

kukurydziane, Wyroby piekarnicze, Krakersy solone, Krakersy, słone
herbatniki, Przekąski z precla, Paluszki solone, Cienkie paluszki chlebowe, Solone precle.

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 24.13.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Balsamy
do celów farmaceutycznych, Bandaże opatrunkowe, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały
diagnostyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, nakryciami głowy
i obuwiem dla personelu medycznego i pacjentów, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego i pacjentów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi chirurgicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nićmi chirurgicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pilniczkami kartonowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pilniczkami kartonowymi.
(111) 355166
(220) 2022 02 16
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOZ PRODUCT Skinoacne
(540)

(210) 539959

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 24.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, Preparaty dermatologiczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Farmaceutyczne produkty
dermatologiczne.
(111) 355167
(220) 2022 02 16
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732)	Leithart AG Schweiz, Appenzell (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Junior BUŹKI
(540)
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(111) 355168
(220) 2022 02 16
(210) 539983
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732)	Leithart AG Schweiz, Appenzell (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Junior Buźki
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Chipsy ziemniaczane,
Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Przekąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Suszone owoce, Przekąski na bazie
owoców, 30 Przekąski na bazie zbóż, Przekąski pszenne, Przekąski
kukurydziane, Wyroby piekarnicze, Krakersy solone, Krakersy, słone
herbatniki, Przekąski z precla, Paluszki solone, Cienkie paluszki chlebowe, Solone precle.
(111) 355169
(220) 2022 02 21
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 21
(732) STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEKOP STEKOP SA
(540)

(210) 540155

(591) czarny, czerwony
(531) 22.03.05, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 45 Ochrona obiektów za pośrednictwem zdalnych systemów
monitorowania, Usługi w zakresie ochrony, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Usługi monitoringu za pomocą
drona, Wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych.
(111) 355170
(220) 2022 02 24
(210) 540327
(151) 2022 07 07
(441) 2022 03 21
(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Muzeum FABRYKA WÓDKI ROK ZAŁOŻENIA 2021
(540)

(210) 539982

(591) pomarańczowy, czerwony, fioletowy, różowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Chipsy ziemniaczane,
Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Przekąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Suszone owoce, Przekąski na bazie
owoców, 30 Przekąski na bazie zbóż, Przekąski pszenne, Przekąski

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.09
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem
pomieszczeń handlowych, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
budynkami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, Finansowe zarządzanie projektami
z dziedziny nieruchomości, 39 Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie garaży,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekre-
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acyjnych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Pływalnie [baseny], Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi placów zabaw,
Usługi świadczone przez muzea, Prowadzenie muzeów, Zapewnianie
sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Usługi galerii sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych,
Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Restauracje samoobsługowe,
Usługi restauracji hotelowych, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie,
Stołówki, Puby, Usługi ogródków piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur,
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.

twa, Transport sanitarny, 44 Porady w zakresie farmakologii, Doradztwo
w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
Usługi telemedyczne, Chirurgia plastyczna, Detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających, Domy opieki, Fizjoterapia, Fizykoterapia,
Hospicja, Usługi klinik medycznych, Masaż, Opieka pielęgniarska medyczna, Opieka zdrowotna, Usługi optyczne, Ośrodki zdrowia, Placówki
opieki pielęgniarskiej, Pomoc medyczna, Porady psychologiczne, Usługi
sanatoriów, Stomatologia, Szpitale, Usługi sztucznego zapłodnienia (inseminacja), Terapeutyczne usługi, Usługi logopedyczne, Usługi położnych,
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi zapładniania metodą in vitro.

(111) 355174
(220) 2022 02 10
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tamed group
(540)

(210) 539709

(111) 355171
(220) 2022 03 07
(210) 540711
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biopiko
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 355172
(220) 2022 01 04
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) KASPRZYK KAROLINA, Warszawa (PL);
DRABAREK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MUZYKI MARZEŃ
(540)

(210) 538434
(591) zielony, biały
(531) 03.07.05, 03.07.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Noże myśliwskie, 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, 13
Broń palna, Amunicja, 25 Odzież, Obuwie, 28 Wabiki myśliwskie.
(111) 355175
(220) 2022 02 10
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tamed.pl
(540)

(591) biały, szary, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.10
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie widowisk [impresariat], Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi
artystów estradowych, Usługi orkiestry, Usługi rozrywkowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355173
(220) 2022 01 19
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732)	NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remedi
(540)

(210) 538869

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Centrum pomocy połączeń medycznych do dostarczania
informacji i usługi związane ze zdrowiem świadczone za pośrednictwem
Internetu, telefonu i innych środków komunikacji, Usługi reklamowania
telemedycyny, Reklama, 39 Akcje ratunkowe (transport), Usługi ratownic-

(210) 539710

(591) zielony, biały
(531) 03.07.05, 03.07.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Noże myśliwskie, 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, 13
Broń palna, Amunicja, 25 Odzież, Obuwie, 28 Wabiki myśliwskie.
(111) 355176
(220) 2022 02 11
(210) 539803
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) POLSTAL W. DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMIR
(510), (511) 6 Dachówka metalowa.
(111) 355177
(220) 2022 02 16
(210) 539984
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732)	Leithart AG Schweiz, Appenzell (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BUZIACZKI
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Chipsy ziemniaczane,
Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Przekąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Suszone owoce, Przekąski na bazie
owoców, 30 Przekąski na bazie zbóż, Przekąski pszenne, Przekąski
kukurydziane, Wyroby piekarnicze, Krakersy solone, Krakersy, słone
herbatniki, Przekąski z precla, Paluszki solone, Cienkie paluszki chlebowe, Solone precle.
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(111) 355178
(220) 2022 02 24
(210) 540326
(151) 2022 07 07
(441) 2022 03 21
(732) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA CIA/O FITNESS&MORE
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem
pomieszczeń handlowych, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
budynkami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, Finansowe zarządzanie projektami
z dziedziny nieruchomości, 39 Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie garaży,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Pływalnie [baseny], Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi placów zabaw,
Usługi świadczone przez muzea, Prowadzenie muzeów, Zapewnianie
sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Usługi galerii sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych,
Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Restauracje samoobsługowe,
Usługi restauracji hotelowych, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie,
Stołówki, Puby, Usługi ogródków piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur,
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(111) 355179
(220) 2022 03 02
(210) 540551
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732)	GRYNKIEWICZ-TARNOWSKA EWA, GRYNKIEWICZ MARCIN
CENTRUM DOBREGO SMAKU SPÓŁKA CYWILNA, Ostróda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOXY SZCZĘŚCIA
(540)

(591) biały, brązowy, ciemnozielony, zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.14
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(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringowe.

(111) 355180
(220) 2022 03 07
(210) 540687
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) MP MEBLE POPŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piątki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAPPO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble wypoczynkowe, Meble tapicerowane
w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli
tapicerowanych, Meble biurowe, Meble gabinetowe, Meble sypialniane, Meble kuchenne, Meble dziecięce i młodzieżowe, Zestawy
mebli do jadalni, Meble łazienkowe i ogrodowe, Systemy zabudowy
mebli modułowych, Łóżka, Stoły, Ławy, Krzesła w tym: wyściełane,
Stojaki na czasopisma, Barki ruchome, Kredensy, Serwantki, Komody, Szafy, Regały, Lustra, Ramy luster i obrazów, 35 Prowadzenie akcji
promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, druków, prospektów,
broszur, katalogów, ulotek, folderów, Usługi reklamowe i marketingowe, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz
za pomocą Internetu w zakresie towarów: meble, meble wypoczynkowe, meble tapicerowane w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli tapicerowanych, Usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu w zakresie towarów: meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane,
meble kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli
do jadalni, meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli
modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym: wyściełane, stojaki
na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy,
regały, lustra, ramy luster i obrazów, Usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo-eksportowej, 42 Usługi w zakresie projektowania
mebli, Usługi aranżacji wnętrz, Wzornictwo przemysłowe.
(111) 355181
(220) 2020 12 18
(210) 522392
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomorski Przegląd Gospodarczy
INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, plany, prospekty,
35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy w zakresie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie wystaw i targów
handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów,
debat, dyskusji, forów wymiany opinii, poglądów i doświadczeń,
sympozjów, seminariów, zjazdów, działalność edukacyjna i szkole-
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niowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, 42
badania naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, analizy
i ekspertyzy techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, programowanie
komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting
infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii, poglądów
i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji
publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi
lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi
w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności
władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi w zakresie tworzenia
projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz i urzędów.

(111) 355182
(220) 2020 11 17
(210) 521002
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Distilled PREMIUM QUALITY LUBUSKI GIN LONDON DRY
DELICATE TASTE UNIQUE INGREDIENTS Mild taste of london dry gin
with a note of coriander, lavender and marjoram herbs PRODUCED
AND BOTTLED IN POLAND
(540)

(591) zielony, srebrny, czarny, czerwony, brązowy, złoty, biały
(531) 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, gin.
(111) 355183
(220) 2020 12 18
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) ROSA ANDRZEJ, Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAPPY SHOPPING OUTLETS
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(210) 522399

(510), (511) 35 sprzedaż towarów takich jak: odzież, obuwie, nakrycia
głowy, apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, spodnie, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki,
garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet,
mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze,
piżamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty
z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne,
akcesoria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety,
bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki, koraliki
do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], perły,
pierścionki, spinki do mankietów i krawatów, wisiorki biżuteryjne,
wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki do bransoletek, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych,
przygotowywanie wystaw w celach handlowych.

(111) 355184
(220) 2021 12 01
(210) 537186
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732)	ARTYCH BARBARA ARTYCH FOR KIDS, Skierdy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARTYCH FOR KIDS
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 03.02.09, 03.02.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry planszowe, Gry edukacyjne, Akcesoria do gier
i zabaw, akcesoria do gimnastyki rąk, przyrządy do masażu dłoni,
piłki do masażu dłoni, masy plastyczne do terapii rąk, przyrządy
do ćwiczeń i rehabilitacji dłoni, jajko do ćwiczenia ręki, karty do gry,
klocki, zabawki-nakładki na narzędzia pisarskie, wielokształtne kości do gry, kulki do zabaw paluszkowych, krążki zabawki, pluszowe
zabawki do ściskania, zabawki paluszkowe, puzzle, zabawki ściskacze do gimnastyki palców, plansze do gimnastyki palców, narzędzia
wymuszające właściwy chwyt: szpatułki, patyczki, stempelki, zabawka-ciężarki do ćwiczeń paluszkowych, maty do lepienia z mas
plastycznych, wałki zabawki, 41 Przekazywanie know-how, Organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu terapii, Kursy
korespondencyjne Informacja o edukacji, Nauczanie indywidualne,
Warsztaty ceramiczne, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi terapeutyczne.
(111) 355185
(220) 2021 11 25
(151) 2022 06 10
(441) 2022 02 21
(732) ROYALTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 536874
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(540)	HEROSIMA
(540)

(591) biały, szary, różowy, czerwony, żółty, czarny
(531) 06.01.02, 05.03.20, 26.02.07, 26.02.16, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje oferujące dania
na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia
na wynos, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 355186
(220) 2021 08 11
(210) 532594
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polsat go
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne urządzenia elektroniczne,
oprogramowanie do wyszukiwania,organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych
i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub
odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania
lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach
komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów
telewizyjnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów
telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo,
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne,
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych,
terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe,
elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne,
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze
sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
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dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina
domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory,
projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń
komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki,
ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów,
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej,
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi
reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi
promocyjne, usługi programów lojalnościowych,motywacyjnych lub
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations,
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż:telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż:telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż:telekomunikacyjnej,
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej,
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej,
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej,
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej,elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz
kupować te towary, w szczególności:z katalogu różnych artykułów,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,ciekłych,gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych,ciekłych,gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów
pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
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w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem
ścieków,usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie
zawierania umów dotyczących świadczenia,organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia,organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,usług ochroniarskich,usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji
radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych,
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie,
usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi
dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe,
przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych,
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych
sieci komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi

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

(111) 355187
(220) 2021 12 21
(210) 537975
(151) 2022 06 06
(441) 2022 02 14
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW MINI SNACKI PLEŚNIOWE DOJRZEWAJĄ
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 175 g mięsa BEZ
DODATKU: sztucznych barwników fosforanów glutaminianu sodu
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny, złoty, niebieski,
beżowy
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 25.01.01, 25.07.21,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy,
dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty
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mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(111) 355188
(220) 2021 12 21
(210) 537983
(151) 2022 06 09
(441) 2022 02 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU PIZZY DOJRZEWAJĄ
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wytworzono z 160 g mięsa BEZ
DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, złoty, zielony, beżowy,
pomarańczowy, ciemnoczerwony
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.04, 08.07.04, 25.01.01,
25.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy,
dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 355189
(220) 2021 12 21
(210) 537984
(151) 2022 06 09
(441) 2022 02 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU PRAŻONEJ CEBULKI
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 160 g
mięsa BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny, żółty,
pomarańczowy, beżowy
(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.04, 08.07.04, 25.01.01,
25.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy,

59

dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(111) 355190
(220) 2021 12 27
(210) 538113
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732)	NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.06
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Organizowanie finansowania w zakresie
operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie
gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów,
Budowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego
i budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja
izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu
i wyposażenia w budynkach, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja
prefabrykowanych elementów budowlanych, Konsolidacja gruntu,
Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Konsultacje
budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż
izolacji do budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór
budowlany, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, Podziemne
prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody, Podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, Podziemnie
prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Usługi szklarskie,
wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Montaż rusztowań, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa biur.
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(111) 355191
(220) 2021 12 27
(210) 538145
(151) 2022 05 26
(441) 2022 02 07
(732) PRACOWNICZY ZWIĄZEK ZAWODOWY JSW, Pawłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JSW PZZ
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, szary
(531) 02.09.20, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich.
(111) 355192
(220) 2021 12 27
(210) 538129
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732)	NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nowa Deweloper
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Organizowanie finansowania w zakresie
operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa biur, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków
wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo dotyczące
budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja
pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konsolidacja gruntu, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budynków, Montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór budowlany, Podziemne prace
budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące
okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania
odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie
wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja
i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(111) 355193
(220) 2018 05 03 K
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 14
(732)	Glaze Fortune (HK) Limited, Hong Kong (HK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Donut & Ah Meow
(540)

(210) 534757

(531) 27.05.01, 02.01.01, 03.01.16
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w dziedzinach artykułów
spożywczych i napojów, Usługi handlu detalicznego w supermarketach i domach towarowych w zakresie sprzedaży żywności i napojów, Usługi detaliczne online związane z żywnością i napojami, Usługi
handlu detalicznego online i usługi związane ze sklepami detalicznymi w odniesieniu do następujących towarów: żywność i napoje,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej żywności i napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z żywnością i napojami, Gromadzenie na rzecz innych osób (poza
usługami transportu) następujących towarów: żywność i napoje,
w celu umożliwienia klientom wygodnego oglądania i dokonywania
zakupu tych towarów za pośrednictwem strony internetowej z towarami ogólnymi lub za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio
wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Organizowanie i prowadzenie bankietów, Usługi barów i koktajlbarów,
Rezerwacja apartamentów z obsługą (zakwaterowanie tymczasowe),
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi charytatywne, mianowicie zaopatrzenie w żywność,
napoje lub zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Kafeterie [bufety], Zapewnianie żywności w jadłodajni, targu spożywczym, restauracji fast food,
stołówce, kafeterii, kawiarni lub restauracji, Bary dim sum, Usługi
żywieniowe i restauracyjne, Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni i sklepów spożywczych, Udostępnianie obiektów bankietowych
i do celów społecznych na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów
na konferencje, wystawy i spotkania, Świadczenie usług rezerwacji
i rezerwowania zakwaterowania i restauracji w związku z programem lojalnościowym lub programem motywacyjnym, Udostępnianie urządzeń na wystawy i konferencje, Zaopatrzenie w żywność
i napoje w związku z programem lojalnościowym lub programem
motywacyjnym, Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi restauracji
w zakresie zapewniania makaronów, makaronów ryżowych, kleiku
ryżowego, dim sum, dań chińskich, tradycyjnych słodyczy chińskich,
napojów i deserów, Usługi barów przekąskowych i śniadaniowych,
Usługi konsultacyjne dotyczące żywności, napojów, cateringu, usług
restauracji i kawiarni, Dostarczanie informacji dotyczących przygotowywania żywności i napojów oraz usług cateringowych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub
ekstranetów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług.
(111) 355194
(220) 2021 10 08
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) KRAJOWA IZBA TARGOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Izba Targowa
(540)

(591) biały, szary, ciemnoszary, ciemnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14

(210) 535002
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(510), (511) 35 Organizowanie imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, prezentacja towarów
i usług, promocja i reklama osób trzecich, usługi przedstawicielskie
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi menadżerskie, usługi w zakresie badania rynku, publikowanie i wydawanie katalogów
targowych, plakatów, prospektów, materiałów promocyjnych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi administrowania i zarządzania wystawami,
reklamowania, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, informacja handlowa i usługowa, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii publicznej, dekoracja stoisk wystawienniczych,
pozyskiwanie i gromadzenie informacji w formie komputerowych
baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promocyjnej i wystawienniczej, gromadzenie i udostępnianie informacji handlowej, 41 Usługi organizowania seminariów, konferencji,
kongresów, szkoleń, konkursów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, usługi organizacji wystaw i pokazów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, koncertów, spotkań, meczy, rozgrywek
sportowych, rozrywki, usługi wypożyczania filmów, książek, nagrań,
usługi w zakresie opracowywania wydawnictw związanych z promocją organizatorów targów i wystaw gospodarczych, organizowanie
imprez towarzyszących targom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, edukacja, nauczanie.

(111) 355195
(220) 2021 08 05
(151) 2022 06 03
(441) 2022 01 31
(732) PETZ KRZYSZTOF E-BEIGE, Świdwowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Epic TUBE
(540)

(210) 532425

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Muesli.
(111) 355196
(220) 2021 10 26
(210) 535710
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) JAWORSKI SEBASTIAN OFERTIADA, Bąkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WASTBAG
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.10,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.11
(510), (511) 12 Pojemniki na śmieci przystosowane do użytku w pojazdach, Pojemniki na drobiazgi do samochodów, Pojemniki do przechowywania przystosowane do użytku w pojazdach, Pojemniki przystosowane do użytku we wnętrzach pojazdów, Torebki [schowki]
do użytku wewnątrz pojazdu, Worki [schowki] do użytku wewnątrz
pojazdów.
(111) 355197
(220) 2021 06 22
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)

(210) 530574
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANT BASED not only for vegans
(540)

(591) czarny, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.07, 26.02.18, 26.02.19, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Słodycze
owocowe, Cukierki, Lizaki, Desery czekoladowe, Ciasta i ciastka, Lody,
Desery lodowe, Wyroby na bazie kakao i czekolady, Kakao, Czekolada, Czekoladki, Batony czekoladowe, Bombonierki, Kawa, Herbata,
Napoje na bazie kawy i kakao, Nielecznicze napoje na bazie herbaty,
Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa naturalna, Mąka, Produkty zbożowe
w postaci batonów, Chipsy zbożowe, Chleb, Bułki, Bułeczki słodkie,
Miód, Syropy i melasa, Wszystkie powyższe również jako produkty
ekologiczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, także za pośrednictwem sieci Internet takich towarów jak zdrowa żywność, produkty
spożywcze rolnictwa ekologicznego, spożywcze produkty lecznicze,
napoje spożywcze produkty dla diabetyków, wyroby cukiernicze dla
diabetyków, słodycze dla diabetyków, napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupełniające
dietę dla diabetyków, chleb dla diabetyków, owoce konserwowane,
suszone i gotowane, warzywa konserwowane, galaretki, dżemy,
kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze i napoje na bazie
soi, soja konserwowana, sałatki, zupy, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
słodycze, produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, lody, miód,
melasa (syropy), ekologiczne produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów na bazie produktów ekologicznych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie
internetowej, Usługi pośrednictwa w handlu, Informacja na temat
sprzedaży produktów .
(111) 355198
(220) 2021 09 27
(210) 534423
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) SIMFER DAYANIKLI TÜKETIM MAMÜLLERI TICARET VE SANAYI
ANONIM ŞIRKETI, Stambuł (TR)
(540) (znak słowny)
(540) CARINO
(510), (511) 7 Maszyny do obróbki drewna, Roboty przemysłowe
do obróbki drewna, Roboty przemysłowe do formowania drewna,
Maszyny do formowania metali, Maszyny do obróbki metali, Roboty
przemysłowe do obróbki metali, Roboty przemysłowe do formowania metali, Obrabiarki do maszyn do obróbki drewna, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do kształtowania szkła, Roboty przemysłowe
do obróbki szkła, Obrabiarki do metalu, Maszyny do formowania tworzyw sztucznych, Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, Obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, Roboty przemysłowe
do obróbki tworzyw sztucznych, Roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny
do cięcia kamienia, Wiertarki do kamienia [obrabiarki], Drukarki 3d,
Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki szkła, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, Maszyny budowlane, Koparki, Ładowarki [maszyny], Maszyny
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do budowy dróg, Maszyny do układania nawierzchni dróg, Wiertarki,
Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Zamiatarki drogowe, Maszyny
do przenoszenia [podnoszenia] ładunków, Maszyny do załadunku
i rozładunku, Maszyny do podnoszenia, Maszyny do przenoszenia ciągłych materiałów taśmowych, Maszyny do przenoszenia materiałów,
Mechanizmy zrobotyzowane do podnoszenia, Windy i podnośniki,
Dźwigi, Ruchome schody, Maszyny do użytku w rolnictwie, Mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, Maszyny do przetwórstwa
zboża, Kombajn zbożowy [maszyny], Maszyny do przetwórstwa owoców, Maszyny do przetwórstwa warzyw, Maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Silniki, inne
niż do pojazdów lądowych, Buldożery, Części silników innych niż
do pojazdów lądowych, Osprzęt silników innych niż do pojazdów lądowych, Hydrauliczne urządzenia sterujące do silników i motorów,
Pneumatyczne urządzenia sterujące do silników i motorów, Hamulce
inne niż do pojazdów, Okładziny hamulcowe do silników, Wały korbowe, Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów będące częściami maszyn, Cylindry do silników, Tłoki do silników,
Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Filtry do silników, Filtry oleju
[części maszyn], Filtry powietrza do silników, Filtry paliwa do silników
pojazdów, Wydechy, Kolektory wydechowe do silników, Cylindry silników do pojazdów lądowych, Głowice cylindrów do silników, Tłoki
do silników pojazdów lądowych, Gaźniki, Wtryskiwacze paliwa do silników, Aparatura do przetwarzania paliwa do silników pojazdów lądowych, Pompy do silników pojazdów lądowych, Zawory do silników,
Rozruszniki silników, Prądnice do pojazdów lądowych, Świece zapłonowe do silników pojazdów lądowych, Łożyska [części maszyn], Łożyska kulkowe, Łożyska toczne, Automaty do zdejmowania i zakładania
opon, Alternatory elektryczne, Generatory prądu, Instalacje elektryczne [generatory], Generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, Urządzenia do malowania, Zautomatyzowane
pistolety natryskowe do malowania, Dziurkarki [maszyny], Dziurkarki
elektryczne, Wykrawarki elektryczne, Wykrawarki pneumatyczne,
Wykrawarki hydrauliczne, Pistolety do dziurkowania, Dozowniki taśmy klejącej (maszyna), Elektryczne pistolety natryskowe, Pistolety
natryskowe [maszyny], Maszyny rozpylające, Ręczne wiertarki elektryczne, Piły ręczne, elektryczne, Piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, Maszyny do opraw w spirale do użytku przemysłowego,
Pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze, Maszyny
na sprężone powietrze, Sprężarki, Kondensatory powietrzne [kompresory], Instalacje do mycia pojazdów, Zrobotyzowane instalacje
do mycia pojazdów, Elektryczne urządzenia do spawania, Palniki
do spawania gazowego, Maszyny do spawania łukiem elektrycznym,
Elektryczne urządzenia do lutowania, Zrobotyzowane urządzenia
elektryczne do cięcia łukowego, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Roboty spawalnicze, Maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, Maszyny drukarskie, Napełniarki, Maszyny do uszczelniania
do celów przemysłowych, Etykieciarki, Maszyny do sortowania dla
przemysłu, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Pakowarki, Elektryczne maszyny pakujące do zamykania i uszczelniania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwarzania
tworzyw sztucznych, Maszyny do szycia, Przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, Pompy paliwowe, Pompy paliwowe samonastawne, Pompy [maszyny], Maszyny i roboty kuchenne elektryczne,
Maszyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], Maszyny do przygotowywania żywności [elektryczne, kuchenne], inne
niż do gotowania, Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], Pralki,
Pralki przemysłowe, Zmywarki do naczyń, Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, Odkurzacze elektryczne i ich części, Odkurzacze, Automaty
do sprzedaży, Maszyny do cynkowania, Maszyny do galwanizowania,
Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Złącza uszczelniające
[części silników], 8 Widelce, Łyżki, Noże, Nieelektryczne noże rzeźnicze, Nieelektryczne noże kuchenne, Obieraczki do warzyw, nieelektryczne, Obieraczki do owoców, nieelektryczne, Krajalnice do owoców, Ręczne krajalnice do warzyw, Krajalnice do chleba [obsługiwane
ręcznie], Noże do obierania, Broń biała [boczna], Ostrza [broń], Ręczne
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Przybory do manicure i pedicure, Maszynki do golenia, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Nożyczki do włosów, Elektryczne
przyrządy do kręcenia włosów, Elektryczne prostownice do włosów,
Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Narzędzia ręczne
do naprawy pojazdów, Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji, Narzędzia ręczne dla leśnictwa, Narzędzia do zbierania

owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia ręczne do sadzenia cebulek,
Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Żelazka nieelektryczne, Żelazka elektryczne, Elektryczne żelazka parowe, 9 Przyrządy pomiarowe,
Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Przyrządy meteorologiczne, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania
położenia, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Przyrządy do diagnozy
[do celów naukowych], Przyrządy nawigacyjne, Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy nawigacyjne, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Termometry
nie do celów medycznych, Barometry, Amperomierze, Woltomierze,
Wilgotnościomierze, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Teleskopy, Peryskopy, Kompasy (Kierunkowe-), Prędkościomierze, Mikroskopy, Szkła powiększające, Aparatura do destylacji do celów naukowych, Piece do doświadczeń laboratoryjnych, Urządzenia
do transmisji dźwięku, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia do transmisji obrazu, Kamery wideo, Aparaty
fotograficzne, Urządzenia telewizyjne, Magnetowidy, Odtwarzacze
DVD, Nagrywarki DVD, Nagrywarki dysków CD-ROM, Odtwarzacze
dysków optycznych, Odtwarzacze MP3, Komputery, Komputery osobiste, Tablety, Mikrofony, Głośniki, Słuchawki, Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku
i obrazu, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Telefony komórkowe,
Etui na telefony komórkowe, Telefony, Drukarki komputerowe, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Fotokopiarki, Magnetyczne
nośniki danych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki danych
zawierające nagrane oprogramowanie, Magnetyczne nośniki danych
zawierające nagrane oprogramowanie, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Karty magnetyczne kodowane, Optyczne karty, Anteny,
Anteny satelitarne, Wzmacniacze antenowe, Automaty biletowe, Bankomaty, Elementy elektroniczne stosowane w maszynach, Półprzewodniki, Obwody [elektryczne lub elektroniczne], Chipy [układy scalone], Układy scalone, Diody, Tranzystory [elektronika], Głowice
magnetyczne do urządzeń elektronicznych, Zamki elektroniczne, Fotokomórki, Urządzenia do zdalnego sterowania do otwierania i zamykania drzwi, Czujniki optyczne, Liczniki i wskaźniki ilościowe do pomiaru ilości zużycia, Automatyczne wyłączniki czasowe., Odzież
do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Kamizelki bezpieczeństwa, Aparaty i sprzęt ratunkowy, Okulary, Okulary
przeciwsłoneczne, Soczewki optyczne, Futerały soczewek optycznych, Pojemniki, Części i elementy pojemników, Aparaty i przyrządy
do przewodzenia, przekształcania, gromadzenia lub kontrolowania
energii elektrycznej, Wtyczki elektryczne, Puszki łączeniowe [elektryczne], Przełączniki elektryczne, Wyłączniki, Bezpieczniki, Stateczniki oświetleniowe, Kable rozruchowe do akumulatorów, Płytki obwodów elektrycznych, Oporniki elektryczne, Gniazdka elektryczne,
Transformatory [elektryczne], Adaptery elektryczne, Ładowarki
do baterii, Dzwonki do drzwi, Kable elektryczne i elektroniczne, Baterie, Akumulatory elektryczne, Alarmy i alarmy przeciwkradzieżowe,
inne niż do pojazdów, Dzwonki elektryczne, Aparatura i instrumenty
sygnalizacyjne, Znaki świetlne lub mechaniczne do użytku w ruchu
drogowym, Aparatura gaśnicza, Sikawki, Węże i prądownice do węży
pożarniczych, Aparatura radarowa, Sonary, Noktowizory i przyrządy,
Magnesy dekoracyjne, Metronomy, 11 Ekonomizery paliwa, Instalacje
oświetleniowe, Światła do pojazdów i pomieszczeń wewnętrznych
i zewnętrznych, Instalacje grzewcze wykorzystujące paliwa stałe,
płynne, gazowe lub energię elektryczną, Kotły centralnego ogrzewania, Kotły do instalacji grzewczych, Grzejniki [grzewcze], Wymienniki
ciepła niebędące częściami maszyn, Piece, Piece kuchenne, Kolektory
słoneczne [grzewcze], Wytwornice pary, gazu i mgły, Kotły parowe
inne niż części maszyn, Wytwornice acetylenu, Wytwornice tlenu,
Wytwornice azotu, Instalacje do klimatyzacji i wentylacji, Instalacje
chłodzące i zamrażarki, Urządzenia, instalacje i aparaty do gotowania,
Urządzenia, instalacje i aparaty suszenia i wrzenia, zasilane energią
elektryczną i gazem, Kuchenki, Elektryczne garnki do gotowania,
Elektryczne podgrzewacze wody, Grille, Elektryczne suszarki do bielizny, Suszarki do włosów, Aparaty do suszenia rąk, Instalacje sanitarne,
Krany [baterie], Instalacje prysznicowe, Toalety [kabiny wodne], Kabiny prysznicowe i kąpielowe, Wanny, Deski sedesowe, Zlewozmywaki,
Umywalki [części instalacji sanitarnych], Aparatura do zmiękczania
wody, Aparatura do uzdatniania wody, Instalacje do uzdatniania
wody, Instalacje do uzdatniania ścieków, Elektryczne ogrzewacze łóżek i koce elektryczne, nie do użytku medycznego, Elektryczne ogrzewacze poduszek, Elektryczne lub nieelektryczne ogrzewacze stóp,
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Butelki z gorącą wodą, Filtry do akwariów, Aparatura filtrująca
do akwariów, Instalacje typu przemysłowego do gotowania, Instalacje typu przemysłowego do suszenia, Instalacje typu przemysłowego
do chłodzenia, Pasteryzatory i sterylizatory.

(111) 355199
(220) 2021 11 29
(210) 537046
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SENSE MED CONCEPT For Life
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów
dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening
osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu
fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie
aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
Usługi trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety,
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne].
(111) 355200
(220) 2021 12 20
(210) 537911
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.com
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów
dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening
osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu
fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie
aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
Usługi trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety,
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne].

(111) 355201
(220) 2021 12 20
(210) 537912
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.eu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów
dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie
działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi
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w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening
medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie
w zakresie diety nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi
w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe
w zakresie aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni
związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa,
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych,
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług
sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi
trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy,
Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez
dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi
doradcze związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].

(111) 355202
(220) 2021 11 15
(210) 536538
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) SOBOTA WAWRZYNIEC, Chełm Śląski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pozytywnie Zaprogramowani
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 355203
(220) 2021 11 16
(210) 536628
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, ANTOSZ MICHAŁ CILENTO
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cilento Express
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Pizza, 43 Usługi restauracyjne.

(111) 355204
(220) 2021 11 23
(210) 536882
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) RYSZKA KAROLINA BIURO RACHUNKOWE, Dachnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESTAX
(510), (511) 35 Księgowość i rachunkowość, Księgowość administracyjna, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo podatkowe
[rachunkowość], 36 Usługi związane z podatkami [nie księgowość],
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości].
(111) 355205
(220) 2021 12 09
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) Desimo, Lda, Lizbona (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAK ROŚNIE Z go VEGE
(540)

(210) 537553

(591) biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01,
27.03.11, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier i karton, Pudelka kartonowe lub papierowe, Druki,
Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Papierowe materiały biurowe,
Segregatory (materiały biurowe), Kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
Czcionki drukarskie, Matryce do druku ręcznego, Papierowe chusteczki
do wycierania, Kalendarze, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Aparaty do wykonywania
winiet, Podręczniki [książki], Książki, Torby na zakupy papierowe oraz
z tworzywa sztucznego, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Promocja sprzedaży, Obsługa programów lojalnościowych,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Badania rynkowe
i analiza badań rynkowych.
(111) 355206
(220) 2021 11 29
(210) 537168
(151) 2022 05 31
(441) 2022 01 24
(732) STRATOS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSICAUTO WYDANIE SPECJALNE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, Karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Publikacje drukowane, Czasopisma, gazety, książki, książeczki do kolorowania.
Broszury, Czasopisma poświęcone motoryzacji, Materiały drukowane,
Almanachy, Kalendarze, foldery, prospekty, Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Katalogi, Materiały piśmienne i biurowe,
Fotografie, Nalepki, Materiały piśmienne, 35 Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wynajem przestrzeni reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie nośników
reklamowych, Przygotowanie reklamy prasowej, Publikowanie tekstów
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sponsorowanych, Publikowanie filmów sponsorowanych, Zapewnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Reklama w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 Wydawanie gazet, czasopism, katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie zdjęć w gazetach,
czasopismach, za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie
koncertów i przyjęć w zakresie części rozrywkowej, Organizowanie konkursów, loterii, zawodów sportowych, Edukacja w zakresie motoryzacji,
Nauka jazdy, Informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Tworzenie (opracowywanie) video, Tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do video, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, Dostarczanie filmów przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Produkcja filmów
innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Produkcja widowisk, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie filmów on-line,
Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Dostarczanie informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, Montaż taśm
wideo, Produkcja mikrofilmów, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, Fotoreportaże, Informacja o rekreacji, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, Organizowanie konkursów,
Przekazywanie know-how (szkolenia), Internetowe programy rozrywkowe, Internetowe widowiska sportowe, Usługi świadczone przez portal
internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii.

(111) 355207
(220) 2021 08 18
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEIDAL coatings
(540)

(210) 532939

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje, Środki do konserwacji betonu, Środki do konserwacji cegły, 2 Farby, Lakiery, Barwniki, Preparaty gruntujące, Środki
do konserwacji drewna, Zaprawy farbiarskie do metali, 17 Zaprawy
izolacyjne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Tynki, Zaprawy
budowlane.
(111) 355208
(220) 2021 09 09
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) KIECZEK MARIUSZ, Bielsko-Biała (PL);
BAUEREK JADWIGA, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUIA NATURA
(540)

(591) biały, czarny, złoty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.15.15

(210) 533776
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(510), (511) 4 Dodatki do paliw stałych niechemiczne, 5 Produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, 31 Płody rolne, jak również karma
dla zwierząt. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 355209
(220) 2021 08 12
(210) 532601
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, żółty, ciemnożółty, jasnożółty
(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania
wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne,
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego,
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń
mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekra-
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nów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze,
książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie,
notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, torby, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations,
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu
reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej,
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej,
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej,
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług,
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów
pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-

stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich,
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów,
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych,
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń
sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne,
usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji
elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne
za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie
informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej,
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów
radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypo-
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życzanie
telefonów,
wypożyczanie
urządzeń
służących
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej,
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia
stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające
na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39
Transport, transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem
śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji,
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list,
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków,
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej,
naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych,
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne,
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego,
usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS],
usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki,
projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi
zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, usługi zarzą-
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dzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów,
hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting
platform w internecie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego,
utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie
utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka
psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45
Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak:
monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą
aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista,
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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Wkładki laktacyjne, Wkładki wielorazowe, Podpaski wielorazowe,
Wkłady do pieluch, 18 Torby na pieluchy, Etui na pieluchy, Artykuły podróżne [walizki, torby], Chusty do noszenia niemowląt, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne,
Małe plecaki, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Plecaki,
Plecaki do noszenia niemowląt, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie,
Sportowe torby, Szkolne (Torby-), Szkolne (Tornistry-), Torby, Tekstylne torby na zakupy, Torby na akcesoria do przewijania, Torby na buty,
Torby na odzież sportową, Torby na ubrania, Torby na ramię, Torby
na piesze wycieczki, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Chusteczki tekstylne, Bielizna pościelowa dla niemowląt,
Kapy na łóżka, Koce dla niemowląt, Koce do łóżeczek dziecięcych,
Koce piknikowe, Koce wełniane, Kocyki dla niemowląt [rożki], Kołdry,
Narzuty, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Śpiworki dla niemowląt, Bielizna pościelowa i koce, Myjki do twarzy, Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki
[tekstylne] dla niemowląt, Ręczniki z kapturem, Dzianiny z przędzy
wełnianej, Pościel do łóżeczek dziecięcych, Pościel do wózków dziecięcych, Pościel, 25 Pieluchomajtki [odzież], Majtki dla niemowląt,
Majtki dziecięce [odzież], Majtki, Czapki wełniane, Odzież wełniana,
Skarpetki wełniane, Wełniane rajstopy, Nakrycia głowy, Bandany,
Bandany na szyję, Chustki na głowę, Czapeczki z węzełkiem, Czapki dziane, Czapki jako nakrycia głowy, Kominiarki, Kaszkiety, Opaski
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na głowę, Termoaktywne nakrycia głowy, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Bielizna dla niemowląt, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla
mężczyzn, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Body
niemowlęce, Ciążowa bielizna nocna, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Piżamy, Szlafroki,
Akcesoria na szyję, Apaszki, Bermudy, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Dolne części strojów niemowlęcych, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kaftany,
Kamizelki [bezrękawniki], Kąpielowe kostiumy, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Koszulki dla
dzieci, Kurtki, Legginsy, Letnie ubranka dla dzieci, Nieprzemakalna
odzież wierzchnia, Odzież ciążowa, Odzież dziecięca, Odzież dziana,
Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt,
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Pajacyki dla dzieci [odzież], Palta,
Owijacze, Płaszcze plażowe, Podkoszulki, Powijaki dla niemowląt,
Rampersy, Rękawiczki jako odzież, Skarpetki dla niemowląt i małych
dzieci, Skarpetki, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Śpioszki, pajacyki
[odzież], Spodnie dziecięce, Spodnie nieprzemakalne, Sukienki dla
niemowląt i małych dzieci, Szaliki, Szorty, Ubrania codzienne, Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dziecięce [odzież].

(111) 355211
(220) 2021 11 25
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 14
(732) MARZEC KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
GRABOWSKI ANDRZEJ MAREK, Warszawa (PL);
CHOTOMSKA EWA HELENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fasolki
(540)

(210) 536920

(591) czerwony, zielony, żółty, niebieski, fioletowy, pomarańczowy,
zielony, czarny
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 355212
(220) 2021 12 03
(210) 537306
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) PITERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PITERN
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Panele słoneczne, Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Przemienniki [inwertery], Moduły
fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne
moduły słoneczne, Urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Moduły słoneczne, Przenośne panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Ogniwa i baterie elektroniczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Elektroniczne elementy składowe, Przyrządy pomiarowe,

Urządzenia zdalnego sterowania, Automatyka budynkowa i przemysłowa, Automatyczne urządzenia kontroli dostępu, Automatyczne tablice rozdzielcze, Automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), Układy scalone, Chipy elektroniczne, Tranzystory, Instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Urządzenia do zdalnego sterowania, Transformatory, 11 Pompy ciepła,
Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Kolektory
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki
ciepła], Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Kolektory elektryczne, Panele słoneczne
do stosowania w ogrzewaniu, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami
słonecznymi, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 35 Usługi sprzedaży towarów: urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
komponenty elektryczne i elektroniczne, panele słoneczne, komórki
fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, przemienniki [inwertery], moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia lub przełączania oraz przekształcania lub gromadzenia i sterowania lub regulacji energii elektrycznej, baterie słoneczne, moduły słoneczne, przenośne panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego
na energię elektryczną, ogniwa i baterie elektroniczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
oraz kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mierzące oraz wykrywające i monitorujące oraz kontrolujące, Usługi sprzedaży towarów:
urządzenia technologii informacyjnej i urządzenia audiowizualne lub
multimedialne lub fotograficzne, urządzenia zabezpieczające i ochronne oraz sygnalizacyjne, elektroniczne elementy składowe, przyrządy
pomiarowe, urządzenia zdalnego sterowania, automatyka budynkowa
i przemysłowa, urządzenia i przyrządy do przewodzenia i przełączania
oraz przekształcania i gromadzenia lub sterowania i regulacji energii
elektrycznej, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, urządzenia
do automatycznej dystrybucji elektryczności, automatyczne tablice
rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), układy scalone, chipy elektroniczne, tranzystory, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
do zdalnego sterowania, transformatory, Usługi sprzedaży towarów:
pompy ciepła, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania lub wentylacji i klimatyzacji lub oczyszczania
powietrza, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania
ciepła [wymienniki ciepła], kolektory energii słonecznej do ogrzewania,
termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], kolektory elektryczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, filtry do użytku przemysłowego i domowego, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Reklama,
Promocja zastosowania energii słonecznej i systemów energii słonecznej poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, Promocja sprzedaży w zakresie urządzeń fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania
energii elektrycznej, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie
targów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych,
Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające
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na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów oraz usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 Dzierżawa gruntów, Usługi w zakresie wycen, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
Usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie
inwestycji na rynku nieruchomości oraz na rynku energetycznym,
Usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu kapitału pod inwestycje, Usługi
finansowe, Wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń/powierzchni
mieszkalnych, biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych,
Usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych,
Pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, usługowych i biurowych, użytkowych, magazynowych, powierzchni handlowych oraz miejsc parkingowych, Administrowanie
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi,
hotelowymi i rozrywkowymi, Wycena nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi maklerskie, Usługi developerskie w zakresie finansowym, Usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Kredyty, zapewnienie udogodnień kredytowych,
Inwestycje kapitałowe, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie
funduszy na cele charytatywne, Organizowanie i prowadzenie akcji
charytatywnych poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej
osobom potrzebującym, 37 Montaż, naprawa oraz konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, ogniw i modułów fotowoltaicznych,
pomp ciepła, urządzeń i instalacji do wytwarzania, gromadzenia i przechowywania energii, Ładowanie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi elektryków, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje fotowoltaiczne, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Montaż, naprawa
oraz konserwacja systemów/farm fotowoltaicznych, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 42
Usługi projektowania, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania
energii regeneracyjnej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo
projektowe, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Doradztwo w zakresie planowania architektonicznego, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Usługi naukowe i technologiczne.

(111) 355213
(220) 2021 06 30
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) PAWLAK MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Filtus
(540)

(210) 530951

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 Węgiel aktywny, Węgiel akwarystyczny, Mineralne
i chemiczne materiały do filtracji, Torf granulowany i włóknisty, Ceramiczne wkłady do filtracji, Gaz do stymulacji wzrostu roślin, Preparaty do usuwania twardości wody, 16 Torebki z tworzyw sztucznych,
Makiety do akwariów, 22 Wata do filtrowania wody, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów krajowych i importowanych,
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie lub
hurtowni z produktami i materiałami dla akwarystyki, szczególnie
do filtracji wody w akwariach.
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(111) 355214
(220) 2019 07 31
(210) 502970
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 21
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) game #1
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25, 24.17.25, 27.07.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 41 edukacja, szkolenia,
rozrywka związana z organizacją zawodów gier komputerowych stacjonarnych i online, organizowanie zawodów gier komputerowych
stacjonarnych i online, udostępnianie, organizowanie i oferowanie
gier komputerowych dostępnych w sieci dla użytkowników sieci.
(111) 355215
(220) 2020 07 30
(210) 516625
(151) 2022 06 21
(441) 2020 11 02
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COBRO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru,
gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane
niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe,
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami
instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
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(111) 355216
(220) 2021 06 15
(210) 530283
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) WHIRLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) whirla.
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Adaptery elektryczne, Aerometry, Akceleratory cząstek,
Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, elektryczne,
Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składowe przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura
do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura i przyrządy
dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Aparaty fotograficzne,
Aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, Aparaty tlenowe
do pływania podwodnego, Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretarki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach
pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Baterie anodowe, Baterie
do oświetlania, Baterie do papierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, Boje
sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni palnej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone],
Chipy z kodem DNA, Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie
fotograficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje meteorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne skrzynki [rejestratory
danych], Częstotliwościomierze, Czujniki parkowania do pojazdów,
Czujniki piezoelektryczne, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
Czytniki kodów kreskowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy,
Dalmierze [odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody
elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia
sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, Drukarki komputerowe, Drut
bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] telegraficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski
magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki alarmowe
elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi przesuwnikowe, Dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Ekierki pomiarowe,
Ekrany [fotografia], Ekrany fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektrolizery,
Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe,
Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne
urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy [błony]
naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filtry do masek do oddy-

chania, Filtry do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne,
Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Galwanometry, Gaśnice,
Gazometry [urządzenia pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze,
Gęstościomierze, Głośniki, Gniazdka elektryczne, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grzechotki sygnalizacyjne
dla zwierząt do kierowania zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki
sygnalizacyjne, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły
do kompasów geodezyjnych, Igły gramofonowe, Inkubatory dla kultur bakteryjnych, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne,
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable
rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kamery
termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, Karkasy dla cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej,
Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobrania
do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne,
Koce gaśnicze, Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane
identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Kombinezony
ochronne dla lotników, Komory dekompresyjne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery
przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory
optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia
audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy galenitu [detektory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lampy błyskowe [fotografia],
Lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe
[fotografia], Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty
projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny sondujące, Logi
[instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka],
Lustra do kontroli pracy, Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy,
Magnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe
[urządzenia komputerowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszty
do anten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia do sondowania,
Maszyny sumujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami,
Mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru
pierścionka lub obrączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie,
Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele głowy
do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów
elektronicznych, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego,
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Nakolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek,
Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczewki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka,
Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośników,
Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki,
Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież
azbestowa do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna,
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ognioodporna
odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne,
Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów,
Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne diody
elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla
strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony
obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste
urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komórkowych,
Pasy balastowe do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania
ciała podczas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjnego, Diody
elektroluminescencyjne [OLED], Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planimetry, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania,
Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo],
Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry,
Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alkoholowe,
Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Projektory, Projektory wideo, Prostowniki,
Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki,
inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne,
Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia], Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice
do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, 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
do wyznaczania azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy
nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszeniomierze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki przyłączeniowe
[elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki
do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe,
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Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regulatory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla
pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, Retorty,
Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru,
Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty
edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki dla różdżkarzy, Rurki kapilarne,
Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sferometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające
przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki
do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Soczewki
do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektrografy,
Spektroskopy, Sprawdziany do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne,
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy
geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki
do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne,
Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Sygnały mgłowe,
niewybuchowe, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szalki Petriego, Szklane obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów,
Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku,
Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony,
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Terminale do kart kredytowych, Termohigrometry, Termometry
nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów, Tłumice, Tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy
ratunkowe, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, Urządzenia
do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Urządzenia do cięcia filmów,
Urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia
do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urządzenia do monitorowania
niemowląt, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia
do nauczania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
Urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografia], Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia
do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządze-
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nia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urządzenia
do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia
dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy
do fizyki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia I przyrządy
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia
i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urządzenia
kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne
niż do celów medycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę
ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery
do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach,
Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki
nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki prędkości,
Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywacze fałszywych monet, Wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub
wojskowego, Wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż
do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze,
Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], Zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, Zakraplacze do odmierzania, inne
niż do użytku medycznego lub domowego, Zamki elektryczne, Zatyczki do uszu do nurkowania, Zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, Zegarki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze
rejestrujące], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów,
Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary],
Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub
mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki,
świecące, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów,
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia
reklama pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy,
Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej,
Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-

nych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy
płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing,
Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi
marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy,
Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public
relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi
wypełniania zeznań podatkowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego
w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowni-
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ków w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie
biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje
nieruchomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe,
Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Crowdfunding, Depozyty
kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów,
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie,
Handel walutami i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe,
Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie
finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny
środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut,
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie
informacji finansowych, Udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach Innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej,
Usługi aktuarialne, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi funduszy
zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów,
Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków,
Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena finansowa wełny, Wycena nieruchomości, Wycena zbiorów numizmatycznych, Wycena
znaczków, Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem
powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania wideo, Filmy, audycje, nagrania dźwięku, obrazu w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
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multimedialnych, Edukacyjne materiały do pobrania, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
na utrwalonych nośnikach, Urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, Nośniki do rejestracji dźwięku, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, podcasty, Podcasty
do pobrania, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
odtwarzaczach CD, DVD, Czasopisma elektroniczne, 16 Papier, Karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Publikacje drukowane, Czasopisma, gazety, książki, książeczki do kolorowania. Broszury, Czasopisma poświęcone motoryzacji, Materiały drukowane, Almanachy,
Kalendarze, foldery, prospekty, Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Katalogi, Materiały piśmienne i biurowe, Fotografie,
Nalepki, Materiały piśmienne, 25 Czapki, Koszule, Koszulki z krótkim
rękawem, Koszulki z nadrukami, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież dla
kierowców samochodowych, Wyprawki dziecięce (odzież), 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, wynajem przestrzeni reklamowej,
Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Przygotowanie reklamy prasowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Publikowanie filmów sponsorowanych, Zapewnienie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, Reklama w czasopismach, gazetach i magazynach,
38 Usługi agencji informacyjnej, Zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi rozpowszechniania podcastów, reportaży, filmów,
widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Transmisje internetowe, Podcasting, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, Prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Fora
(pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie
forów internetowych on-line, Komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, Nadawanie bezprzewodowe, Transmisja plików
cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, Transfer strumieniowy danych, Transfer plików cyfrowych, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), Organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, 41 Wydawanie gazet, czasopism,
katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach,
za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie
koncertów i przyjęć w zakresie części rozrywkowej, Organizowanie
konkursów, loterii, zawodów sportowych, Edukacja w zakresie motoryzacji, Nauka jazdy, Informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Tworzenie (opracowywanie) video,
Tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do video, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Dostarczanie filmów
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie filmów on-line, Dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Dostarczanie informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, Publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, Montaż taśm wideo, Produkcja mikrofilmów, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Realizowanie rozrywki
poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, Fotoreportaże, Infor-
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macja o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, Organizowanie konkursów, Przekazywanie know-how
(szkolenia), Internetowe programy rozrywkowe, Internetowe widowiska sportowe, Usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii.

(111) 355218
(220) 2021 12 09
(210) 537500
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	House of Beauty Brands
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki pielęgnacyjne, Wyroby perfumeryjne i dezodoranty, Olejki nielecznicze, Środki i preparaty do makijażu i demakijażu, Środki do czyszczenia, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Kosmetyki profesjonalne, Kosmetyki
do stylizacji włosów, Lakiery do paznokci, Zmywacze do paznokci.
(111) 355219
(220) 2021 12 09
(210) 537601
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFP POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie nabywania produktów i usług dla osób
trzecich, 36 Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, 41 Usługi w zakresie oświaty,
42 Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Działalność naukowa i naukowo-techniczna, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, 45 Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Pokazy do celów promocyjnych i reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Obsługa programów lojalnościowych, Promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów i urządzeń farmaceutycznych i materiałów medycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
Usługi sprzedaży świadczone przez salon optyczny, Usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi, Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: Okulary, okulary optyczne,
okulary korekcyjne, okulary do czytania, okulary do uprawiania sportu, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary korekcyjne dla daltonistów, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne,
okulary przeciwsłoneczne na receptę, oprawki do okularów, oprawki
do okularów słonecznych, binokle, oprawki do binokli, gogle, artykuły optyczne, artykuły korekcyjne, etui na okulary, woreczki na okulary, futerały na okulary, szkła kontaktowe, soczewki [szkła] optyczne,
kolorowe szkła kontaktowe, zestawy soczewek [wzierniki, okulary],
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szklane soczewki
optyczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, przenośne pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, części do okularów, smycze, rzemienie i łańcuszki do okularów,
sznurki do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, zauszniki do okularów, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, osłony
boczne do okularów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, 44
Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usługi przesiewowych
badań wzroku, Usługi optyczne, Usługi okulistyczne, Usługi laserowej korekty wzroku, Diagnozowanie i badanie wzroku, Komputerowe
badanie wzroku, Usługi kosmetyki okulistycznej, Dopasowywanie
okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych, Dopasowywanie soczewek optycznych, Badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik
zdrowia [medyczne], Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia,
Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej, Opieka
medyczna i zdrowotna, Optometria, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia.

(111) 355221
(220) 2021 10 05
(210) 534929
(151) 2022 05 25
(441) 2022 02 07
(732) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) %ZE
(540)

(111) 355220
(220) 2021 11 30
(210) 537210
(151) 2022 08 16
(441) 2022 05 02
(732) SZCZERBIŃSKA SYLWIA, SZCZERBIŃSKI PAWEŁ PROMED
OPTYK SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) promed optyk
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 29.01.11, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18,
24.17.05, 05.03.14
(510), (511) 42 Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 26.11.01, 16.03.13

(111) 355222
(220) 2021 08 24
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732) PALUCH PIOTR GABINET PALUCH, Opole (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 533087
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(540)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.01.14
(510), (511) 10 Materace do celów medycznych, Ortopedyczne środki
lecznicze, 24 Dopasowane pokrowce na materace, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów ortopedycznych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 38 Usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 41
Usługi edukacyjne i instruktażowe, 44 Usługi fizjoterapii, Poradnictwo medyczne, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej,
Masaż, Usługi konsultacji związane z masażami, Opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Rehabilitacja fizyczna, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Rehabilitacja zespołów bólowych kręgosłupa,
Terapia manualna [leczenie narządów ruchu], Rehabilitacja ruchowa.
(111) 355223
(220) 2021 11 29
(210) 537171
(151) 2022 05 16
(441) 2022 01 24
(732) STRATOS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSICAUTO MAGAZYN PRAWDZIWYCH SAMOCHODÓW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, Karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Publikacje drukowane, Czasopisma, gazety, książki, książeczki do kolorowania. Broszury, Czasopisma poświęcone motoryzacji, Materiały drukowane, Almanachy, Kalendarze, foldery, prospekty, Torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Katalogi, Materiały
piśmienne i biurowe, Fotografie, Nalepki, Materiały piśmienne, 35
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie
reklam, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, wynajem przestrzeni reklamowej,
Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Przygotowanie reklamy prasowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Publikowanie filmów sponsorowanych, Zapewnienie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, Reklama w czasopismach, gazetach i magazynach,
41 Wydawanie gazet, czasopism, katalogów, Publikowanie książek,
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów i przyjęć w zakresie części rozrywkowej, Organizowanie konkursów, loterii, zawodów sportowych,
Edukacja w zakresie motoryzacji, Nauka jazdy, Informacja o edukacji,
imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Tworzenie (opracowywanie) video, Tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych
do video, Komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
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cji, Dostarczanie filmów przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Pisanie scenariuszy, Pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Produkcja filmów innych
niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie filmów on-line, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
Dostarczanie informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji
on-line, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, Montaż taśm wideo, Produkcja mikrofilmów, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali,
Fotoreportaże, Informacja o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, warsztatów, szkoleń, Organizowanie konkursów, Przekazywanie know-how (szkolenia), Internetowe programy rozrywkowe,
Internetowe widowiska sportowe, Usługi świadczone przez portal
internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii.

(111) 355224
(220) 2021 12 30
(210) 538346
(151) 2022 05 25
(441) 2022 02 07
(732) PĄPROWICZ JAN PODKARPACKIE CENTRUM
PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE EKO-KARPATY, Tarnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BJP
(510), (511) 5 Materiały opatrunkowe na bazie materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych
materiałów włókienniczych, 7 Urządzenia do filtrowania powietrza
i innych gazów oraz wody i innych cieczy, Filtry jako części maszyn
lub silników, Wkładki do urządzeń filtrujących, Ładunki do urządzeń
filtrujących, Filtry i wkłady do filtrów do odkurzaczy, Filtry do oczyszczania powietrza chłodzącego do silników, Wkłady do filtrów samochodowych, Kotły maszynowe, Mechaniczne narzędzia rolnicze,
Filtry przemysłowe, energetyczne i kominowe, Plandeki, Okładziny,
Pokrowce, Płachty rozmiarowe, Wykładziny wygłuszające, Wkłady
do filtrów, przeznaczone do maszyn rolniczych i przemysłowych,
wytwarzane z materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin,
materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych, 9 Maski ochronne, Sprzęt do ochrony dróg oddechowych i skóry, Filtry
do celów specjalnych (wojskowych), Odzież ochronna, Odzież BHP,
Kamizelki podgrzewane, ochronne, kuloodporne, Wkłady do takich
kamizelek, wytwarzane na bazie materiałów tekstylnych, włóknin,
przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, 11 Kuchenny sprzęt elektryczny,
Urządzenia elektryczne do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i klimatyzacji, Filtry do kawy elektryczne, Filtry do wody pitnej,
systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Okapów kuchennych,
kawiarek, frytkownic, lodówek, Filtry do klimatyzacji, Filtry jako części
instalacji domowych i przemysłowych, Aparaty i urządzenia, a także
wkłady do tych aparatów i urządzeń, do filtrowania i uzdatniania mediów, powietrza i innych gazów oraz wody i innych cieczy, Wyciągi
kuchenne, Wyciągi wentylacyjne, Aparaty i urządzenia do kondycjonowania, Chłodzenia, oczyszczania, jonizacji i odświeżania powietrza, Urządzenia do klimatyzacji, Filtry i urządzenia do oczyszczenia
do celów specjalnych (wojskowych), Urządzenia do oczyszczania oleju, gazu, powietrza, wody i ścieków, Bojlery-grzewcze, Kotły grzewcze, Aparatura i urządzenia do dezynfekcji, dezodoryzacji i dezaktywacji, Urządzenia do uzyskiwania energii odnawialnej, Kolektory
słoneczne, 12 Plandeki, Okładziny, Pokrowce, Płachty rozmiarowe,
Wykładziny wygłuszające, Wkłady do filtrów, przeznaczone do samochodów, wagonów, wytwarzane z materiałów tekstylnych, włóknin,
przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych, 24 Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów (tekstyliów, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów
nietkanych i innych materiałów włókienniczych), nie ujęte w innych
klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane
i inne materiały włókiennicze, wytwarzane z surowców sztucznych,
naturalnych i mineralnych, włókien krzemowych i włókien szklanych,
do celów włókienniczych oraz wyroby włókiennicze z takich materia-
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łów, nie ujęte w innych klasach, Tworzywa sztuczne jako substytuty
tekstyliów, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych
materiałów włókienniczych oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, nie ujęte w innych klasach, Materiały filtracyjne tekstylne,
włókninowe, z przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, przeznaczone do filtracji powietrza, gazu, oleju, wody i innych
cieczy, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby
włókiennicze z takich materiałów, z węglem aktywnym, ant bakteryjne i elektrostatyczne, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny,
przędziny, tkanin, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze
oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, takie jak maty, gąbki,
wkłady, wykładziny, podkładki, pasy, pady ścierne, krążki i podobne,
do pochłaniania oleju, ścierne, anty poślizgowe, wygłuszające, wyciszające, czyszczące i myjące, nie ujęte w innych klasach, Wielowarstwowe tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane
i inne materiały włókiennicze oraz kompozyty włókiennicze na bazie
takich materiałów, łączonych z gąbką, gumą i innymi materiałami
nie włókienniczymi oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów
wielowarstwowych i kompozytowych, nie ujęte w innych klasach,
Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów,
wytwarzane z wykorzystaniem nanotechnologii (nasycane nanocząsteczkami), nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny,
tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze, o strukturze puszystej i odzieżowe oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, w tym odzież ochronna, odzież BHP, nie ujęte w innych
klasach: tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane
i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich
materiałów, do obuwnictwa, kaletnictwa i meblarstwa, nie ujęte
w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały
nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze
z takich materiałów, do zastosowań tapicerskich oraz filce, nie ujęte
w innych klasach, Okładziny włókiennicze i pokrowce do mebli oraz
obicia ścienne, wytwarzane na bazie materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów
włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, Kotary, markizy, zadaszenia, pokrycia parasoli ogrodowych i reklamowych, pokrycia parasoli
do kawiarni, barów i piwiarni, transparenty (banery) reklamowe oraz
torby, galanteria i pokrowce, wytwarzane z materiałów tekstylnych,
włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny,
przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze,
do powlekania PCV i innymi tworzywami sztucznymi, gumowania
i laminowania, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz
wyroby włókiennicze z takich materiałów, dla budownictwa, ochrony środowiska, melioracji i drogownictwa, geowłókniny i geotekstylia, w tym także do wzmocnień asfaltu, odwodnień budynków,
zabezpieczeń drenażowych, wzmocnień skarp, wyłożeń wysypisk,
śmieci i obiektów inżynierskich, nie ujęte w innych klasach.

(111) 355225
(220) 2021 12 20
(210) 537907
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.pl
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów
dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie
działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi
w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening
medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie

edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie
w zakresie diety nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi
w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe
w zakresie aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni
związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa,
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych,
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług
sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi
trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy,
Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez
dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi
doradcze związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].

(111) 355226
(220) 2021 12 20
(210) 537910
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sensemedconcept.com.pl
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów
dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu, Trening
osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety nie medyczne,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi
fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu
fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie
aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących trenin-
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gu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
Usługi trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż
sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety,
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne].

(111) 355227
(220) 2021 12 02
(210) 537295
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) CYGAN BŁAŻEJ FURNEO, Starościn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FURNEO
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble tapicerowane, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz,
Meble domowe, Meble wypoczynkowe, Kanapy, Kanapo-tapczany,
Narożniki, Pufy, Fotele, Łóżka, Materace, Komody, Kredensy, Szafki,
Krzesła, Krzesła stołowe, Ławy, Ławostoły, Stoliki, Stoliki kawowe,
Stoły, Stoły do jadalni, 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz sprzedaż on-line następujących towarów: meble, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble do siedzenia,
meble do wnętrz, meble domowe, meble wypoczynkowe, kanapy,
kanapo-tapczany, narożniki, pufy, fotele, łóżka, materace, komody,
kredensy, szafki, krzesła, krzesła stołowe, ławy, ławostoły, stoliki, stoliki kawowe, stoły, stoły rozkładane, stoły do jadalni.
(111) 355228
(220) 2021 12 02
(210) 537297
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSOBOWICKA 114
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.11, 06.07.04, 07.01.24, 07.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line,
Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wysta-
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wowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów,
lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.

(111) 355229
(220) 2021 12 02
(210) 537298
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM NA SŁUŻEWCU
(540)

(591) czarny, szary, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.04.09
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego,
Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej,
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Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania
i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie
domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(111) 355230
(220) 2021 12 08
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) SENTO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENTO
(540)

(210) 537511

(591) szary, różowy
(531) 07.01.24, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-Iine,
Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez
Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości,
lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
Rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów

mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach
przedsięwzięć developerskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(111) 355231
(220) 2021 12 08
(210) 537514
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) SENTO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SENTO
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-Iine,
Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez
Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości,
lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
Rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach
przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.
(111) 355232
(220) 2021 12 14
(210) 537762
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732) IWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iWealth
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
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transakcji w zakresie nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych,
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Dzierżawa nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości,
Powiernictwo nieruchomości.

(111) 355233
(220) 2021 11 19
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) PYTEL SONIA KATARZYNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enviage
(540)

(210) 536649

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, Kurtki, Bluzy,
Szale, Szaliki, Apaszki, Chusty, Podkoszulki, T-shirty, Bandany na szyję, Koszule, Bluzki, Pulowery, Krawaty, Plastrony, Muszki, Suknie, Sukienki, Rękawiczki, Marynarki, Spodnie, Garnitury, Kamizelki, Wkładki
do butów antypoślizgowe, Bezrękawniki, Biustonosze, Staniki, Majtki, Buty, Półbuty, Obcasy do butów, Paski do butów, Podeszwy do butów, Pantofle, Drewniaki, Klapki, Sandały, Etole, Getry, Kapelusze,
Czapki, Odzież sportowa, Stroje i kostiumy do opalania i pływania,
Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, Leginsy, Nauszniki, Palta,
Peleryny, Piżamy, Pończochy, Skarpetki, Podwiązki, Rajstopy, Rajtuzy, Woalki, Żakiety, Kostiumy, Pasy i paski z materiałów tekstylnych,
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, galanterii skórzanej, wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, oraz wyrobów włókienniczych i tekstylnych, Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia,
nakryć głowy, galanterii skórzanej, wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, oraz wyrobów włókienniczych i tekstylnych, Usługi
informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, oraz
wyrobów włókienniczych i tekstylnych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku,
Badanie opinii publicznej, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, Sortowanie danych w bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami.
(111) 355234
(220) 2021 12 22
(151) 2022 06 28
(441) 2022 03 07
(732)	LISIECKI PAWEŁ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE FOX SERVICES
(540)

(210) 538009

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie higieniczne [pojazdy],
Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie samochodów, Kompleksowe
czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów,
Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń
do mycia samochodów, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicero-
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wanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów, Wynajem urządzeń do czyszczenia, Udzielanie
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi.

(111) 355235
(220) 2021 11 12
(210) 536419
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 07
(732) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU,
Polanica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO KUDOWA Polska Grupa Uzdrowisk
(540)

(591) ciemnoczerwony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 Woda mineralna, woda gazowana, 43 Hotele, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, pensjonaty,
rezerwacje miejsc w pensjonatach, rezerwacja lub wynajem noclegów,
przygotowywanie dań na zamówienia oraz ich dostawa, restauracje,
restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, bary, bary szybkiej
obsługi, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, sanatoria,
usługi medyczne, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia i usługi
rehabilitacyjne, 44 Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowotna, odnowa
biologiczna, salony piękności, masaż, szpitale, kliniki medyczne, opieka
medyczna nad dziećmi chorymi, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(111) 355236
(220) 2022 01 17
(210) 538753
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Assay
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych
statystycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, żadna z wymienionych usług nie odnosi
się do rozwiązań i urządzeń dotyczących zamykania, otwierania, alarmów, zabezpieczenia kontroli dostępu i zarządzania identyfikacją, 36
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe,
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie
wycen, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne,
żadna z wymienionych usług nie odnosi się do rozwiązań i urządzeń
dotyczących zamykania, otwierania, alarmów, zabezpieczenia kontroli
dostępu i zarządzania identyfikacją, 45 Usługi prawne.
(111) 355237
(220) 2022 02 01
(210) 539258
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) KAPUSTKA KRZYSZTOF, DYCHTOŃ SEBASTIAN,
JUREK MARCIN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KDJ
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY PUCH
(540)

(111) 355241
(220) 2022 02 07
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) FUNDACJA BRAL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAVE KIDS FESTIVAL
(540)

(210) 539560

(591) granatowy, błękitny, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, 29 Mleczne produkty.
(111) 355238
(220) 2022 02 04
(210) 539455
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 14
(732)	NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Laktoferin Nucleo
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności suplementy
diety, żywność homogenizowana, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 355239
(220) 2022 02 05
(210) 539490
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 14
(732)	AKADEMIA KALISKA
IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 30
(540)

(591) biały, złoty, czarny
(531) 29.01.13, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 26.11.01,
26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 03.07.21, 09.01.10, 27.07.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 355240
(220) 2022 02 05
(210) 539491
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 14
(732)	AKADEMIA KALISKA
IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 21
(540)

(591) czarny, srebrny
(531) 29.01.06, 29.01.08, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 03.07.21,
09.01.10, 26.11.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.09.01, 03.09.24, 26.01.15, 24.03.01,
26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali w celach kulturalnych.
(111) 355242
(220) 2022 02 07
(210) 539567
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Star CHRUPKI O SMAKU ZIELONA CEBULKA
(540)

(591) granatowy, złoty, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony,
szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 01.01.10, 05.09.06, 04.05.05, 08.07.08
(510), (511) 29 Przekąski i chipsy na bazie ziemniaków, Przekąski
i chipsy na bazie soi, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, Przekąski
i chipsy na bazie orzechów, Gotowe do spożycia przekąski składające
się głównie z ziemniaków i chipsów, orzechów, produktów z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, a mianowicie chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy z taro,
chrupki, przekąski wieprzowe, przekąski wołowe, przekąski na bazie
soi, przekąski i pasty do smarowania na bazie warzyw strączkowych,
dipy, sery, Mieszanki przekąsek składające się głownie z ziemniaków
i owoców i warzywnych chipsów, orzechów, produktów z orzechów,
nasion, warzyw lub ich kombinacji, 30 Gotowe do spożycia przekąski
składające się głównie ziaren, kukurydzy, zboża, lub ich kombinacji,
w tym chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki
ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane
przekąski, kukurydza prażona [popcorn], sosy do maczania przekąsek, salsy, batoniki, Przekąski i chipsy na bazie ryżu, Przekąski i batoniki na bazie zboża, Sosy, Przekąski na bazie ziarna, Chlebowe przekąski, Przekąski i chipsy na bazie kukurydzy, Przekąski i chipsy na bazie
mąki, Chipsy-bajgle.
(111) 355243
(220) 2022 02 07
(210) 539568
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Star MACZUGI O SMAKU KETCHUP
(540)

(591) granatowy, złoty, czerwony, ciemnoczerwony, żółty,
pomarańczowy, szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 01.01.10, 04.05.05, 08.07.08,
11.03.02, 11.03.07, 08.07.01
(510), (511) 29 Przekąski i chipsy na bazie ziemniaków, Przekąski
i chipsy na bazie soi, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, Przekąski
i chipsy na bazie orzechów, Gotowe do spożycia przekąski składające
się głównie z ziemniaków i chipsów, orzechów, produktów z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, a mianowicie chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy z taro,
chrupki, przekąski wieprzowe, przekąski wołowe, przekąski na bazie
soi, przekąski i pasty do smarowania na bazie warzyw strączkowych,
dipy, sery, Mieszanki przekąsek składające się głownie z ziemniaków
i owoców i warzywnych chipsów, orzechów, produktów z orzechów,
nasion, warzyw lub ich kombinacji, 30 Gotowe do spożycia przekąski
składające się głównie ziaren, kukurydzy, zboża, lub ich kombinacji,
w tym chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki
ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane
przekąski, kukurydza prażona [popcorn], sosy do maczania przekąsek, salsy, batoniki, Przekąski i chipsy na bazie ryżu, Przekąski i batoniki na bazie zboża, Sosy, Przekąski na bazie ziarna, Chlebowe przekąski, Przekąski i chipsy na bazie kukurydzy, Przekąski i chipsy na bazie
mąki, Chipsy-bajgle.
(111) 355244
(220) 2022 02 13
(210) 539790
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) CZYŻEWSKA DOMINIKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentny Rolnik
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Gwarantowanie ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo finansowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
Usługi finansowania, Ściąganie należności i faktoring, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Działalność finansowa,
Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Ubezpieczenia biur,
Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia dla biur, Ubezpieczenia
dla przedsiębiorstw, Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach-), Ubezpieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia od wypadków, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa

81

związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi
finansowe związane z ubezpieczeniami, Agencje ubezpieczeniowe,
Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 38 Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach, Usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portalu
do współdzielenia materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie.

(111) 355245
(220) 2022 02 15
(210) 539890
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) KULPA-WOJTKIELEWICZ PAULINA, Kielanówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLECOOL.PL NOWOCZESNA SZKOŁA CHEMII
(540)

(591) zielony, szary
(531) 01.13.15, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Obozy letnie [rozrywka
i edukacja], Organizacja egzaminów [edukacja], Budowanie zespołu
(edukacja), Doradztwo zawodowe [edukacja], Edukacja dorosłych,
Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej,
Edukacja (Informacje dotyczące-), Edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja (Informacje o-), Edukacja
językowa, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja prawna, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja sportowa, Edukacja
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zajęcia zorganizowane,
dla dzieci [rozrywka / edukacja], Wyższe uczelnie [edukacja], Usługi
szkół [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi informacji telefonicznej związane z edukacją,
Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami, Sympozja związane z edukacją, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub
rozrywka], Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie
posługiwania się komputerami, Edukacja w dziedzinie przetwarzania
danych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, Edukacja religijna.
(111) 355246
(220) 2022 02 16
(210) 539950
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 14
(732) KUCHTA ANETA BOTTEGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOTTEGA NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
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mi, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie
w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Ubezpieczenie
dla właścicieli nieruchomości.

(111) 355247
(220) 2022 02 18
(210) 540055
(151) 2022 07 20
(441) 2022 03 28
(732) JĘDRZEJEWSKA EWA TO JEST TO VENI VIDI, Brzozówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO JEST TO VENI VIDI
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 Okulary, Okulary korekcyjne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Soczewki
do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Szkła kontaktowe, Szkło
optyczne, Etui na okulary, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: okulary, okulary korekcyjne, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki
na szkła kontaktowe, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne
[optyka], szkła kontaktowe, szkło optyczne, etui na okulary, 44 Usługi
optyczne, Usługi okulistyczne, Usługi optometryczne, Usługi przesiewowych badań wzroku, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Badania optyczne, Dopasowywanie soczewek
optycznych, Dopasowywanie soczewek kontaktowych.
(111) 355248
(220) 2022 02 21
(210) 540103
(151) 2022 07 20
(441) 2022 03 28
(732) PAKUŁA ROBERT PROXIMUS, Wieszowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROXIMUS
(510), (511) 20 Meble domowe, biurowe i ogrodowe.
(111) 355249
(220) 2022 02 21
(210) 540108
(151) 2022 07 05
(441) 2022 03 21
(732) WEDEKIND MAŁGORZATA BIKOR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EGYPTIAN EARTH
(510), (511) 3 Kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, Środki kosmetyczne do kosmetyki upiększającej, Niemedyczne kosmetyki korekcyjne, Kosmetyczne środki do pielęgnacji ciała, Niemedyczne, pielęgnacyjne środki brązujące, Kosmetyczne mleczka, odżywki, musy,
pianki i żele, Kosmetyka kolorowa, Cienie do powiek, Róże kosmetyczne, Koloryzujące pomadki do ust, Akcesoria do kosmetyki kolorowej: pędzle, gąbki, płatki, Maseczki pielęgnacyjne do twarzy i ciała,
Niemedyczne olejki i esencje, Łagodzące i antyuczuleniowe preparaty kosmetyczne, Podkłady kosmetyczne w stanie ciekłym i stałym
do nakładania i wcierania, Pudry pastowate i pudry w stanie stałym,
Puder kosmetyczny do rozpylania i tamponowania, Pudry i środki
pielęgnacyjne do wcierania typu „mokry kamień”, Pielęgnacyjne pomadki do ust, Balsamy do ust, Błyszczki do ust, Tusze kosmetyczne
do oczu i ust, Odżywki do rzęs i brwi, Odżywki do włosów, Naturalne
preparaty kosmetyczne przeznaczone do celów kosmetycznych, Aerozole odświeżające do ust, Kosmetyczny wosk do depilacji, Zestawy
kosmetyków nie medycznych dla adresowanych kategorii odbior-

ców takich jak: alergicy, osoby o szczególnie wrażliwej cerze, osoby
z problemami skórnymi, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone korespondencyjnie, telefonicznie, internetowo
oraz za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy z blogerami, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzonej stacjonarnie i zdalne
za pomocą urządzeń do komunikowania na odległość, oraz usługi
sprzedaży internetowej i wysyłkowej kosmetyków pielęgnacyjnych
do twarzy, ciała i włosów oraz kosmetyków kolorowych, 41 Organizowanie, przygotowywanie, obsługa i prowadzenie wszelkiego
rodzaju wystaw i pokazów kosmetyków i kursów makijażu – zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, konkursów wizażu/ makijażu,
konkursów piękności w różnych kategoriach, sympozjów kosmetycznych, zjazdów specjalistycznych w branży kosmetycznej, kursów doskonalenia zawodowego i kursów wizażu-on-line/ stacjonarnych/korespondencyjnych dla osób prywatnych oraz zawodowych
kosmetyczek i rehabilitantów dermatologicznych, Organizowanie
i prowadzenie konferencji specjalistycznych w branży kosmetyków,
faceliftingu i pielęgnacji dermatologicznej, Organizowanie kosmetycznych demonstracji edukacyjnych, Usługi nagrywania filmów
i sekwencji multimedialnych/audiowizualnych i cyfrowych do prezentacji nowych kosmetyków i technik kosmetycznych, Usługowe
opracowywanie scenariuszy imprez o charakterze szkoleniowym,
prezentacyjnym i konkursowym, Usługi pisania/prowadzenia blogów
o tematyce związanej z kosmetyką, wizażem, zdrowym trybem życia.

(111) 355250
(220) 2022 02 22
(210) 540152
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) BENEFIT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e OZEbroker.pl
(540)

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 05.03.13, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 35 Audyt
przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Badanie rynku, Doradztwo
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością,
Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm,
Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi
administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 36 Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Badanie wypłacalności finansowej, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe związane ze zwierzętami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
Administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, Administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu
leków na receptę, Informacja o ubezpieczeniach, Likwidacja szkód
z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, Organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia, Organizowanie ubezpieczenia, Pośrednictwo
w ubezpieczeniach tranzytowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Administrowanie ubez-
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pieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, Finansowe
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia bankowe, Ubezpieczenia biur, Ubezpieczenia
budynków, Organizowanie ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia
dla biur, Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach-), Ubezpieczenia dotyczące
własności, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia
medyczne, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia
terminów i kosztów, Ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia od wypadków
samochodowych, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia urządzeń łącznościowych,
Ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące
ubezpieczenia, Usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, Gwarancje finansowe [usługi gwarancyjne], Gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, Gwarancje ubezpieczeniowe, Gwarancje
w zakresie pojazdów, Gwarancje i poręczenia finansowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Zarządzanie
finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Ubezpieczenie
zdrowotne, Ubezpieczenie morskie, Maklerstwo finansowe, Analizy
finansowe, Wyceny i analizy finansowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, Doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, Usługi informacyjne
i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń.

(111) 355251
(220) 2022 02 23
(210) 540229
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) VISUAL WORK REBEL MEDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKCJA SMAKÓW
(510), (511) 16 Książki kucharskie, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Materiały do wytwarzania pędzli,
Sprzęt do czyszczenia, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło,
z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, Wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody
mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy
i inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 41 Przygotowywanie i realizacja programów i audycji telewizyjnych, produkcja
programów telewizyjnych, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi.
(111) 355252
(220) 2022 02 23
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) PESZEL DOMINIKA SIEMANKO, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAK SIEMASZ
(540)

(210) 540238

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.10, 24.17.12,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22
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(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Bielizna osobista, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Buty do tańca, Czapki z daszkiem, Czapki sportowe, Getry, Koszule sportowe, Komplety sportowe, Koszulki polo,
Koszulki z nadrukami, Kurtki, Obuwie sportowe, Odzież treningowa,
Odzież sportowa, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spódnice, Skarpetki, Stroje kąpielowe, Swetry, Topy sportowe do rozgrzewki, Szorty, Ubrania męskie i chłopięce, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sklepów detalicznych online związane
z odzieżą, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym,
wysyłkowym i poprzez Internet: odzieży, ubrań męskich, garniturów,
koszul, kurtek, spodni, odzieży skórzanej, płaszczy, swetrów, topów,
strojów kąpielowych, szlafroków, bielizny, odzieży damskiej, sukienek, spódnic, biustonoszy, obuwia, czapek.

(111) 355253
(220) 2022 02 25
(210) 540339
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLYING MIKE
(510), (511) 9 Okulary słoneczne, Okulary dla rowerzystów, Gogle,
Gogle narciarskie, Gogle do pływania, Maski do pływania, Maski
do nurkowania, Kaski narciarskie, Kaski snowboardowe, Ochronne
kaski sportowe, Kaski dla rowerzystów, 10 Urządzenia do masażu
ciała, Przyrządy do masażu ręcznego, Elektryczne urządzenia do masażu, 12 Rowery, Akcesoria, części, wyposażenie do rowerów, Pompki
do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), Żaglówki, Łodzie, Łodzie żaglowe,
Kajaki, Rowery wodne, Torby rowerowe, 18 Torby, Torby sportowe,
Torby podróżne, Plecaki, Walizki, 20 Karimaty, 25 Odzież, Obuwie,
Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Czapki jako
nakrycia głowy, Czapki sportowe, Stroje sportowe, Odzież sportowa,
Obuwie do uprawiania sportów, Kurtki sportowe, Bluzy sportowe,
Odzież treningowa, Odzież surfingowa, Buty do biegania, Odzież
do biegania, Odzież narciarska, Buty narciarskie, Kurtki narciarskie,
Spodnie narciarskie, Rękawice narciarskie, Buty snowboardowe,
Spodnie snowboardowe, Kurtki snowboardowe, Rękawice do snowboardu, Odzież dla rowerzystów, Buty do jazdy na rowerze, 27 Maty
do ćwiczeń fitness, Maty gimnastyczne, 28 Sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy
gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt do treningów sportowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Akcesoria do pływania, Urządzenia
pływackie do pływania, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deski
windsurfingowe, Deski do pływania do celów rekreacyjnych, Deski
do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], Płetwy do pływania,
Kapoki do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Narty,
Kijki narciarskie, Snowboard, Sanki, Kije do nordic walking, Akcesoria
do biegania, Piłki do piłki nożnej, Piłki do koszykówki, Piłki do siatkówki, Piłki do zabawy, Piłki do gry, Piłki tenisowe, Piłki do tenisa stołowego, Rękawice do gry w piłkę nożną, Bramki do piłki nożnej, Siatki
do gry w piłkę siatkową, Kosze do gry w koszykówkę, Rakiety tenisowe, Rakietki do tenisa stołowego, Siatki tenisowe, Siatki do tenisa
stołowego, Sprzęt do badmintona, Rakietki do badmintona, Siatki
do badmintona, Dart, Stopnie [steppery] do aerobiku, Sprzęt i akcesoria do ćwiczeń fitness, Przyrządy gimnastyczne do rozciągania,
Deskorolki, Zabawkowy sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, Pluszowe zabawki, Zabawki, Zabawki dmuchane, Figurki
do zabawy, Zabawki drewniane, Zabawki elektroniczne, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Modele samochodów do zabawy, Zabawki
w kształcie zwierząt, Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki
do użytku w basenach, Hulajnogi [zabawki].
(111) 355254
(220) 2022 02 25
(210) 540341
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) RÓG STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PENTAR,
Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELEPHANT
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(540)

(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 03.02.01, 03.02.15, 03.02.24,
26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.19
(510), (511) 3 Materiały i środki ścierne i polerskie, Przemysłowe środki ścierne, Elastyczne materiały ścierne, Węgliki metali (materiały
ścierne), Preparaty ścierne do polerowania, Gąbki ścierne do szlifowania, Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], Folie, granulki,
pasty, papiery, rolki, paski, preparaty, rękawice ścierne, 7 Maszyny
ścierne, Tarcze ścierne (obrabiarki), Koła ścierne (części maszyn),
Tarcze, dyski i taśmy ścierne do szlifierek o napędzie elektrycznym,
Tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, Materiały ścierne [narzędzia
do maszyn], Narzędzia ścierne będące częściami maszyn, Wkładki
ścierne do użytku z maszynami, Końcówki ścierne do użytku z maszynami, Narzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny],
Arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, 8 Osełki do ostrzenia, Kamienie szlifierskie, Paski do ostrzenia,
Tarcze do ostrzenia ręczne, Tarcze szlifierskie, ręczne-toczaki, Szmerglowe tarcze ścierne, Tarcze i narzędzia ścierne [narzędzia ręczne],
Kamienie ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Klocki [uchwyty]
do papieru ściernego [narzędzia ręczne].
(111) 355255
(220) 2022 02 25
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	NOWAK-GRUCA ALEKSANDRA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ToTu Centrum Twojej Terapii
(540)

(210) 540350

(591) szary, jasnoszary, biały
(531) 01.15.15, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Hipnoterapia, Leczenie uzależnień, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi klinik
zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie medytacji, Usługi
w zakresie leczenia bezsenności, Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Doradztwo związane
z psychologią integralną, Poradnictwo psychologiczne, Psychiatria.
(111) 355256
(220) 2022 02 25
(210) 540356
(151) 2022 07 06
(441) 2022 03 21
(732) PRAWOSPORTOWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CROWDSPORT.PL

(591) pomarańczowy, biały, granatowy, żółty
(531) 24.17.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych biznesowych, Analiza trendów biznesowych, Badania w zakresie biznesu,
Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Marketing internetowy, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Organizowanie i przeprowadzanie
aukcji za pośrednictwem Internetu, Promowanie projektów innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi handlowe online, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi reklamowe
dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące
usług finansowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem
Internetu i innych mediów, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Crowdfunding, Usługi
zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Doradztwo w sprawach finansowych, Finansowanie centrów rekreacyjnych, Finansowe sponsorowanie działalności w zakresie sportów elektronicznych, Inwestycje
finansowe, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pozyskiwanie finansowania dla filmów, Pozyskiwanie finansowania dla
programów telewizyjnych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Pozyskiwanie funduszy dla
rozwoju nowych technologii, Pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, Pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, Pozyskiwanie funduszy
na programy radiowe, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozyskiwanie funduszy na wynalazki, Sponsorowanie działalności
sportowej, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowania, Usługi
finansowania związane z handlem, Usługi finansowania związane
z hotelami, Usługi w zakresie finansowania i pożyczek, Zapewnianie
finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(111) 355257
(220) 2022 02 28
(210) 540388
(151) 2022 07 18
(441) 2022 03 28
(732) BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GUARD
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 8 Noże uniwersalne, Noże wielofunkcyjne, Bagnety, Broń
biała, Broń sieczna i obuchowa, Dzidy, włócznie, Finki [noże fińskie],
Futerały na nóż nurkowy, Harpuny, Kastety, Łomy, Maczety, Miecze,
Miecze japońskie, Noże, Noże do nurkowania, Noże do rzucania, Noże
myśliwskie, Noże składane, Osełki do ostrzenia, Ostrza [broń], Ostrzałki,
Ostrzałki do noży, Ostrzenie (Osełki do-), Pałki gumowe, Pałki policyjne,
Pochwy do mieczy, Pochwy na noże, Przyrządy do ostrzenia noży, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Rękojeści noży, Scyzoryki, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Skórzane pochwy na noże, Stojaki na noże,
Szable [miecze], Szable, Sztylety, 13 Aerozole do osobistej obrony, Amunicja i pociski, Amunicja do broni palnej, Amunicja średniego kalibru,
Amunicja do broni ręcznej, Artykuły pirotechniczne, Automatyczne karabiny, Automatyczne pistolety, Automatyczne rewolwery, Bezodrzutowa broń palna, Blokady na spust broni palnej, Bomby oświetlające
[pirotechnika], Broń, Broń (Futerały na-), Broń harpunowa, Broń palna,
Broń palna sportowa, Broń ASG (Airsoft Gun), Broń RAM (Real Action
Marker), Broń RMG Broń palna (Szczotki do-), Broń pneumatyczna, Broń
przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń sportowa,
Broń (Tłumiki do-), Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni palnej [inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki otwarte do broni
palnej, Chwyty pistoletów, Części składowe broni, Detonatory dymu,
Dodatkowe komory ładunkowe do broni palnej, Dozowniki amunicji,
Ekstraktory łusek nabojów, Fajerwerki, Flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, Flary sygnalizacyjne, Futerały ochronne
przystosowane do broni palnej, Futerały [walizki] na pistolety, Gałki
regulacyjne do celowników broni palnej, Gazy pieprzowe, Kabury,
Karabiny (Łoża-), Karabiny [Lusterka celownicze do-], Karabiny maszynowe, Kolby broni, Kolby na proch do broni palnej, Kule do pistoletów
pneumatycznych, Kulki śrutu do pistoletów, Kule do karabinów, Kurki
do broni, Kusze [broń], Ładownice do przechowywania nabojów i pojemników na amunicję, Ładowniki do broni ręcznej, Ładunki pirotechniczne, Łoża karabinów, Łuski do ślepych nabojów, Łuski do śrutu, Lufy
karabinowe, Łuski nabojowe, Lusterka celownicze do broni, Magazynki
do broni, Magazynki na naboje do broni palnej, Małokalibrowa broń
palna, Materiały pirotechniczne morskie [rakiety świetlne], Muszkiety,
Naboje do broni, Naboje do broni myśliwskiej, Naboje do strzelb, Naboje na proch strzelniczy, Naboje sportowe, Naboje zawierające dym,
Naboje zawierające flary, Narzędzia do ładowania broni, Obudowy
na amunicję, Ognie bengalskie, Ognie rzymskie [sztuczne ognie], Ognie
sygnalizacyjne, Osłony na celowniki do broni palnej, Osłony pocisków,
Osłony na spłonki, Oszczepy [broń], Papier nabojowy, Paski naramienne do broni, Pasy do broni palnej, Pasy na amunicję, Pasy na naboje
śrutowe, Pasy na pociski, Petardy, Pirotechniczne flary sygnalizujące
zagrożenie, Pirotechnika (Wyroby-), Pistolety [broń], Pistolety maszynowe, Pistolety obezwładniające [paralizatory], Paralizatory-szokery
elektryczne, Pistolety pneumatyczne [broń], Pistolety pneumatyczne
[wiatrówki], Pistolety startowe, Pochwy na broń palną, Pociski do broni,
Pociski do pistoletów pneumatycznych, Pociski dymne, Pociski pirotechniczne, Pojemniki, kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Pokrowce, futerały na broń palną, Połączenie pistoletu i karabinu,
Proce [broń], Proch do strzelb, Proch strzelniczy, Ręczne flary, Rękojeści
do pistoletów, Rękojeści do broni strzeleckiej, Rewolwery, Ślepe naboje, Spłonki nabojowe do pistoletów, Śruciny [amunicja], Śrut ołowiany,
Śrut stalowy, Statywy dwunożne do broni palnej, Statywy jednonożne
do broni palnej, Statywy trójnożne do broni palnej, Strzelby myśliwskie
[strzelby sportowe], Sygnały wybuchowe, Sygnały mgłowe wybuchowe, Szczotki do broni palnej, Sztuczne ognie, Sztuczne ognie w postaci
pocisków, Szybkoładowarki do magazynków do broni palnej, Tarcze
ochronne przystosowane do broni palnej, Tarcze strzelnicze do użytku
wojskowego, Taśmy amunicyjne [Urządzenia do ładowania-], Tłumiki
do broni, Torby do przechowywania broni [specjalnie przystosowane],
Torby na amunicję, Torby na broń palną [dokładnie dopasowane], Trzewiki kolby do broni palnej, Trzewiki kolby do pistoletów, Urządzenia
do zbierania łusek nabojów do automatycznej broni palnej, Urządzenia
do zbierania łusek nabojów do półautomatycznej broni palnej, Walizki
na karabiny, Wiatrówki, Wyciory do broni palnej, Wyroby pirotechniczne, Załadowane magazynki do broni palnej, Zamki bezpieczeństwa
do broni palnej, Zamki do broni palnej, Zapadki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust broni], Zimne ognie, 35 Dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe informacje i porady
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udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Opracowywanie
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem
telefonu lub komputera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą następujących towarów mianowicie:
aerozole do osobistej obrony, broń boczna, ostrza, scyzoryki, noże,
pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, flary, łomy, maczety, miecze,
flary, broń, broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM (Real Action Marker), broń
RMG, broń lotna, broń gazowa, pistolety, wiatrówki, strzelby myśliwskie, karabiny, amunicja, amunicja ślepa, naboje, pociski (broń), części
i wyposażenie do broni, kusze, łuki, śrut, przybory do czyszczenia broni,
sztuczne ognie, materiały wybuchowe i urządzenia wybuchowe, inne
niż broń, Torby, futerały, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi towarami mianowicie: aerozole do osobistej obrony, broń boczna, ostrza,
scyzoryki, noże, pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, flary, łomy,
maczety, miecze, flary, broń, broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM (Real
Action Marker), broń RMG, broń lotna, broń gazowa, pistolety, wiatrówki, strzelby myśliwskie, karabiny, amunicja, amunicja ślepa, naboje, pociski (broń), części i wyposażenie do broni, kusze, łuki, śrut, przybory
do czyszczenia broni, sztuczne ognie, materiały wybuchowe i urządzenia wybuchowe, inne niż broń, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(111) 355258
(220) 2022 02 28
(210) 540398
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) recu
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: rekuperacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze,
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do osuszania
powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
regulacyjna: do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej,
wysyłkowej i internetowej następujących towarów: systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, systemy,
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji powietrza,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, systemy,
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do dez-
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odoryzacji, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
regulacyjna: do oczyszczania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie
oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń,
aparatury, armatury, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe.

(111) 355259
(220) 2022 02 28
(210) 540399
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) requ
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: rekuperacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze,
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza,
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy,
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie
oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń,
aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej
następujących towarów: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
regulacyjna: wentylacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
do filtracji powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
do dezodoryzacji, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
do suszenia, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz
części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe.
(111) 355260
(220) 2022 02 28
(210) 540400
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYV
(540)

(591) ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

(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) 355261
(220) 2022 02 28
(210) 540401
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sono
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, Systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne,
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji powietrza, Systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania
powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, Systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia,
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
regulacyjna: do suszenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt,
wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej,
wysyłkowej i internetowej następujących towarów: systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, systemy,
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia,
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do osuszania
powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, systemy, instalacje, urządzenia,
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
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w tym regulacyjna: chłodnicze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych
powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, Usługi
marketingowe, Usługi reklamowe.

(111) 355262
(220) 2022 02 28
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) TUBAL KAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBAL KAIN
(540)

(210) 540403

(591) czarny, biały, złoty, szary
(531) 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazami
przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gazami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami przemysłowymi w postaci farb, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z powłokami przemysłowymi w postaci farb, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze smarami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smarami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą sanitarną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą sanitarną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi pojemnikami opakowaniowymi z metalu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przemysłowymi metalowymi zbiornikami
na wodę, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi metalowymi zbiornikami na wodę, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z metalowymi wieszakami na odzież, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z metalowymi wieszakami na odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dmuchawami przemysłowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dmuchawami przemysłowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z robotami przemysłowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z robotami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi narzędziami pneumatycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi narzędziami
pneumatycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
do czyszczenia przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z maszynami do czyszczenia przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z robotami do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z robotami do użytku przemysłowego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami do przygotowywania
żywności [przemysłowe], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami do przygotowywania żywności [przemysłowe], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z automatami przemysłowymi stosowanymi
do produkcji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z automatami przemysłowymi stosowanymi do produkcji, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z robotami przemysłowymi do formowania metali, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z robotami przemysłowymi do formowania metali, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z separatorami
odśrodkowymi do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z separatorami odśrodkowymi do użytku przemysłowego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami do wstawiania rur
do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami do wstawiania rur do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami do cięcia wzdłużnego do użytku
przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami
do cięcia wzdłużnego do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sterownikami przemysłowymi wraz z oprogramowaniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sterownikami
przemysłowymi wraz z oprogramowaniem, Usługi sprzedaży detalicz-

87

nej w związku z odzieżą ognioodporną, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą ognioodporną, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą ochronną [kuloodporną], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą ochronną [kuloodporną], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą chroniącą przed ogniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą chroniącą przed ogniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą ochronną przeciw promieniowaniu,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą ochronną przeciw promieniowaniu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą chroniącą przed wypadkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą chroniącą przed wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą chroniącą przed urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą chroniącą przed urazami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą ochronną o dużej widoczności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą ochronną o dużej widoczności, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą ochronną wykonaną z materiałów kuloodpornych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą
ochronną wykonaną z materiałów kuloodpornych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą ochronną chroniąca przed wypadkami
lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą ochronną
chroniąca przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą do ochrony przed działaniem środków chemicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą do ochrony przed
działaniem środków chemicznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą zabezpieczającą przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą zabezpieczającą przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronną odzieżą roboczą
[chroniącą przed wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ochronną odzieżą roboczą [chroniącą przed wypadkami
lub urazami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronną odzieżą termiczną chroniącą przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochronną odzieżą termiczną chroniącą przed
wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z izolowaną odzieżą ochronną zabezpieczającą przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z izolowaną odzieżą
ochronną zabezpieczającą przed wypadkami lub urazami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą kompresyjną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą kompresyjną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nawilżaczami przemysłowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nawilżaczami przemysłowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przemysłowymi odwilżaczami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi odwilżaczami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piecami przemysłowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piecami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bojlerami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bojlerami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grzejnikami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grzejnikami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przemysłowymi urządzeniami wentylacyjnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi urządzeniami wentylacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi instalacjami grzewczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi instalacjami grzewczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przemysłowymi urządzeniami grzewczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi urządzeniami grzewczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piecami grzewczymi przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piecami grzewczymi
przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przemysłowymi instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami do obróbki przemysłowej, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami do obróbki przemysłowej, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wentylatorami do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wentylatorami do użytku
przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z palnikami
do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z palnikami do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przemysłowymi urządzeniami do oczyszczania powietrza,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi urządzeniami
do oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami przemysłowymi do filtrowania cieczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami przemysłowymi do filtrowania cieczy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi maszynami
do filtrowania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prze-
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mysłowymi maszynami do filtrowania powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do oczyszczania wody przemysłowej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do oczyszczania wody przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami grzewczymi do użytku przemysłowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami grzewczymi do użytku
przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami
do wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z filtrami do wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do użytku przemysłowego i domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do użytku przemysłowego i domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z filtrami do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do filtrowania wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do filtrowania wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do oczyszczania wody do użytku
przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chromatografii cieczowej do użytku przemysłowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chromatografii cieczowej do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z utleniaczami termicznymi do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z utleniaczami termicznymi do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z utleniaczami katalitycznymi do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z utleniaczami katalitycznymi
do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami przemysłowymi [izolacyjnymi],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z powłokami przemysłowymi
[izolacyjnymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami
przemysłowymi do izolacji budynków, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z powłokami przemysłowymi do izolacji budynków, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi zbiornikami na wodę
niemetalowymi i niemurowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi zbiornikami na wodę niemetalowymi i niemurowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami elastycznymi na odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami
elastycznymi na odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami do produkcji odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami do produkcji odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą narciarską, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą narciarską, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą
wieczorową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą wieczorową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kurtkami [odzież], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kurtkami [odzież], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze szortami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze szortami [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą papierową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą
papierową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szalikami [odzież],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szalikami [odzież], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dżinsową, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą dżinsową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kapturami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kapturami [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kombinezonami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kombinezonami [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą nieprzemakalną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą
nieprzemakalną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rękawiczkami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rękawiczkami
[odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą męską, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą męską, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą sportową, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą sportową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą codzienną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą
codzienną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą wiatroszczelną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą wiatroszczelną,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą przeciwdeszczową,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą przeciwdeszczową,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą wodoodporną, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą wodoodporną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą roboczą, Usługi sprzedaży hurto-

wej w związku z odzieżą roboczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą do biegania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą do biegania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nieprzemakalną odzieżą wierzchnią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nieprzemakalną odzieżą wierzchnią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kurtkami jako odzieżą sportową, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kurtkami jako odzieżą sportową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dla kierowców samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą dla kierowców samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kompletami do biegania
[odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kompletami do biegania [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą do sztuk
walki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą do sztuk walki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dolnymi częściami ubrań
[odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dolnymi częściami
ubrań [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czapeczkami
na przyjęcia [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czapeczkami na przyjęcia [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maskami ochronnymi [modna odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami ochronnymi [modna odzież], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą ochronną zakładaną na ubrania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą ochronną zakładaną na ubrania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą męską, damską i dziecięcą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą męską, damską i dziecięcą, 36 Inwestycje przemysłowe, 37 Usługi wykonawców w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy
instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Instalacja przemysłowej
ochrony przeciwpożarowej, Czyszczenie przemysłowe budynków, Budownictwo przemysłowe, 39 Magazynowanie odzieży, Zaopatrywanie
w wodę do użytku przemysłowego [transport], 40 Przeróbki odzieży, 41
Szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, Szkolenia
przemysłowe, 42 Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Projektowanie dodatków odzieżowych, Kontrola i badanie za pomocą alpinizmu przemysłowego, Usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów,
Badania konstrukcji za pomocą alpinizmu przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, Profesjonalne doradztwo
w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie rozwoju przemysłowego,
Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, Usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie analizy przemysłowej, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo, Testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
Badania przemysłowe wspomagane komputerowo.

(111) 355263
(220) 2022 03 01
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acard
(540)

(210) 540447

(591) czerwony, czarny, szary, biały
(531) 02.09.01, 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi.
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(111) 355264
(220) 2022 03 01
(210) 540473
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732)	Netflix Studios, LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) INFAMIA
(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) 355265
(220) 2022 03 02
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) VIGOR POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR POINT
(540)

(210) 540507

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 24.13.24
(510), (511) 44 Usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciał, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi.
(111) 355266
(220) 2022 03 10
(210) 540766
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oh! so you
(540)

(591) czarny, różowy, jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.04, 29.01.13
(510), (511) 35 Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów
reklamowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Reklamowych (Rozpowszechnianie ogłoszeń-),
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, Usługi reklamowe w zakresie
reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, Usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów
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perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, 38 Udostępnianie komputerowej bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych
online, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform
internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie
dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do stron
w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online,
Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, 41 Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenie zaawansowane,
Wyznaczanie standardów szkoleń, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Zapewnianie
kursów szkoleniowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych,
Szkolenie i instruktaż, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie
w zakresie higieny, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Pokazy [do celów
szkoleniowych], Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, Konsultacje dotyczące kosmetyków,
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków.

(111) 355267
(220) 2022 03 10
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) KOWALSKI PATRYK, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyzi Pyzi
(540)

(210) 540786

(531) 27.05.01, 26.01.14, 02.01.11
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Czekolada, 41 Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, 43 Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Usługi restauracyjne, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Przygotowywanie
posiłków, Kafeterie [bufety], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi
w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 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.
(111) 355268
(220) 2022 03 10
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	LACH PAWEŁ, Barwałd Średni (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PA-MA-MEBLE

(210) 540788
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(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.06, 12.01.01, 26.01.16
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 355269
(220) 2022 03 14
(210) 540887
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) FABRYKA LALEK ANNA PYRKA PERKOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA LALEK
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne, 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi manicure i pedicure, Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Manicure, Manicure (Usługi-), Usługi
manicure świadczone podczas wizyt domowych, Salony fryzjerskie,
Męskie salony fryzjerskie, Fryzjerskie (Salony-), Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi męskich
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów piękności, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych.
(111) 355270
(220) 2022 03 14
(210) 540891
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) JASIŃSKI MICHAŁ, Paczków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Boogie Steps
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Mankiety
do butów, Mankiety, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych,
Wkładki [obuwie], Nakrycia głowy, Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale
na głowę, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki do gry w golfa, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako
nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Czapki
wełniane, Czapki sportowe, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Kapelusze plażowe, Kapelusze
słomkowe, Kaszkiety, Kominiarki, Maseczki na twarz [odzież],
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maski ochronne [modna
odzież], Maski ochronne [odzież], Opaski na głowę, Opaski na głowę
[odzież], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne
do tenisa, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Obuwie, Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Butorolki, Buty baletowe,
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty do baletu, 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 piłki ręcznej,
Buty do prowadzenia samochodu, Buty do rugby, Buty do siatkówki,
Buty do siatkówki nożnej, Buty do stepowania, Buty do tańca, Buty
do wody, Buty do wspinaczki, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne,
Buty golfowe, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty
na wysokim obcasie, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty treningowe [obuwie
sportowe], Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty
za kostkę, Eleganckie buty wyjściowe, Getry [ochraniacze] zakładane
na buty, Japonki, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku,
Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla
mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę,
Obuwie plażowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie sportowe, Obuwie
wykonane z winylu, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego],
Pantofle domowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle kąpielowe,

Pantofle z tworzyw sztucznych, Sandały, Sandały damskie, Sandały
i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Tenisówki [obuwie], Bielizna osobista i nocna, Bielizna, Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna [część garderoby], Bielizna
funkcjonalna, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna osobista
[część garderoby], Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Biustonosze samonośne,
Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Body [bielizna], Body
[odzież], Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Damska bielizna, Damskie koszule nocne, Długa bielizna, Figi, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Gorset, Gorsety, Gorsety
[bielizna], Gorsety [bielizna damska], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety [wyroby gorseciarskie], Jednoczęściowe piżamy, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Koszule do spania,
Koszule nocne, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie piżamy damskie, Majtki damskie, Maski na oczy do spania, Obcisłe topy bez ramiączek, Ocieplane kamizelki, Odzież do spania, Piżamy, Podomki
[szlafroki], Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Skarpety do spania, Spodenki halkowe, Spodnie do piżamy, Staniki sportowe, Stringi, Szlafroki, Bermudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe,
Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Buty
do tańca towarzyskiego, Chinosy, Chustki [apaszki], Chusteczki
do kieszonki piersiowej [poszetki], Chusty noszone na ramionach,
Chusty pareo, Chusty plażowe, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, Damskie luźne topy, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Garnitury,
Garnitury damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Getry, Golfy, Golfy [odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki z polaru, Kamizelki skórzane, Kąpielowe
kostiumy, Kąpielówki, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Komplety koszulek i spodenek, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla
dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Koszule, Koszule
do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule codzienne, Koszule z dzianiny,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki polo, Koszulki polo
z dzianiny, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie
ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki puchowe, Kurtki, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z rękawami, Legginsy, Letnie sukienki, Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki
przypominające szorty z luźną nogawką, Marynarki od garniturów,
Męska bielizna jednoczęściowa, Minispódniczki, Odzież codzienna,
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież do biegania, Odzież
do tenisa, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca,
Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież
taneczna, Odzież treningowa, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa,
Ogrodniczki, Paski, Paski do smokingów, Paski materiałowe [odzież],
Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Pasy do pończoch dla mężczyzn, Pieluchomajtki
[odzież], Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze plażowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami,
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki ślubne, Polary, Półgolfy, Pończochy, Poszetki, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki
[odzież], Pulowery, Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Rajstopy sportowe, Rajtuzy,
Rajtuzy na szelkach, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki
dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki
do gry w tenisa, Skarpetki i pończochy, Skarpetki japońskie (tabi),
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Skarpetki męskie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki (Podwiązki do-), Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki sportowe, Skarpetki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchłaniające pot, Skarpetki wełniane,
Skarpetki z palcami, Skarpety bez stopy, Skarpety do jogi, Skarpety
do kostek, Skarpety do sportów wodnych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skórzane sukienki, Slipy męskie, figi damskie,
Śpioszki, pajacyki, Spodenki, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodenki
bokserskie, Spodenki kąpielowe, Spódnica-spodnie, Spódnice,
Spódnice golfowe, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry w tenisa,
Spodnie, Spodnie dresowe, Stroje do użytku handlowego, Stroje jednoczęściowe, Stroje kąpielowe monikini, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki damskie, Sukienki skórzane, Suknie
koktajlowe, Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, Szorty, Szorty
do gry w tenisa, Szorty gimnastyczne, Szorty golfowe, Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem,
Tkane koszule, Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy do jogi,
Topy [odzież], 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Sprzedaż
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami.

(111) 355271
(220) 2022 03 14
(210) 540905
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) KARPA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dom Nalewek Karpa
(510), (511) 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Alkoholowe
ekstrakty, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Ekstrakty napojów alkoholowych, Esencje alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wymieszane napoje
alkoholowe, Alkohole destylowane, Alkoholowy ajerkoniak, Anyżówka [likier], Aperitify, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż,
Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalewki,
Gruszecznik [napój alkoholowy], Koktajle, Likier z czarnej porzeczki, Likiery, Likiery kremowe, Likiery na bazie kawy, Likiery zawierające śmietankę, Likiery ziołowe, Miętowy likier, Miód pitny, Nalewki
gorzkie, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Wina, Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napojów
alkoholowych, Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Wiśniówka,
43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnie,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barmanów, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi pensjonatów,
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie bankietów, Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie pubów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
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(111) 355272
(220) 2022 03 16
(210) 540964
(151) 2022 07 20
(441) 2022 04 04
(732) BALCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HomeAir
(540)

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 21 Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi.
(111) 355273
(220) 2022 01 14
(210) 538701
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) ISP4TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) isp4trucks INTELLIGENT SECURITY PRODUCTS FOR TRUCKS
& TRAILERS
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.
(111) 355274
(220) 2022 01 17
(210) 538751
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Assaygroup
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych
statystycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia
(stanu) firmy, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, żadna z wymienionych usług
nie odnosi się do rozwiązań i urządzeń dotyczących zamykania,
otwierania, alarmów, zabezpieczenia kontroli dostępu i zarządzania
identyfikacją, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi
naukowe i technologiczne, żadna z wymienionych usług nie odnosi
się do rozwiązań i urządzeń dotyczących zamykania, otwierania, alarmów, zabezpieczenia kontroli dostępu i zarządzania identyfikacją,
45 Usługi prawne.
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(111) 355275
(220) 2022 01 17
(210) 538752
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732)	ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Assayindex
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych
statystycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia
(stanu) firmy, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, żadna z wymienionych usług
nie odnosi się do rozwiązań i urządzeń dotyczących zamykania,
otwierania, alarmów, zabezpieczenia kontroli dostępu i zarządzania
identyfikacją, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi
naukowe i technologiczne, żadna z wymienionych usług nie odnosi
się do rozwiązań i urządzeń dotyczących zamykania, otwierania, alarmów, zabezpieczenia kontroli dostępu i zarządzania identyfikacją,
45 Usługi prawne.
(111) 355276
(220) 2022 02 28
(210) 540429
(151) 2022 07 19
(441) 2022 04 04
(732) PAWELCZYK-MADALIŃSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fan Dent
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 05.05.20, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego na konferencjach, kongresach, seminariach, sympozjach,
zjazdach, Produkcja filmów dydaktycznych dla lekarzy i personelu
medycznego, Prowadzenie aktywnych form nauczania, w tym za pośrednictwem sieci Internetu, kursy korespondencyjne, kształcenie
praktyczne, organizacja wystaw związanych edukacją, Pozaszkolne
formy edukacji, 44 Usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów,
usługi protetyki stomatologicznej, konsultacje dentystyczne, pomoc
stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, usługi
stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi kliniki
dentystycznej, Usługi dentystyczne, w tym: leczenie zachowawcze,
odbudowa złamanych zębów, wybielanie zębów, korekta zębów
krzywych, usuwanie zębów, leczenie ortodontyczne, uzupełnianie
brakujących zębów, leczenie próchnicy zębów, chirurgia stomatologiczna, usuwanie kamienia, lakierowanie, zakładanie implantów,
resekcje i narkoza, prześwietlenia zębów, Usługi stomatologiczne,
usługi pogotowia dentystycznego, usługi w zakresie ortodoncji, protetyki, endodoncji i implantów, Prowadzenie usług z zakresu badań
stomatologicznych i naprawy protez dentystycznych, usługi w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej, Usługi w zakresie opiniowania, ekspertyz, doradztwa w zakresie stomatologii, kosmetologii,
medycyny estetycznej, Usługi w zakresie kosmetologii i medycyny

estetycznej, usługi kosmetyczne, fizykoterapeutyczne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, Usługi laboratorium medycznego, opieka
zdrowotna, pomoc medyczna, Usługi w zakresie korzystania z solariów, sauny, masaży, aromaterapii, Usługi medycyny estetycznej.

(111) 355277
(220) 2022 04 03
(210) 541639
(151) 2022 08 09
(441) 2022 04 25
(732) ORŁOWSKI IGOR K2 EVENTS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHELTER
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Elektroniczne przetwarzanie danych, Organizowanie
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Organizowanie aukcji internetowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia
towarów, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi
aukcyjne online, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Usługi importowo-eksportowe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego.
(111) 355278
(220) 2022 03 18
(210) 541098
(151) 2022 08 11
(441) 2022 04 25
(732)	LENZ BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLADIATOR
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie nieruchomości,
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena],
Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organizacja
najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych,
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości,
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości,
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Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy
ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie
nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi
finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie
zakupu nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości
krytych strzechą, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi wyceny
nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Zabezpieczanie środków finansowych
na zakup nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami.
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(111) 355279
(220) 2022 04 11
(210) 541871
(151) 2022 08 17
(441) 2022 05 02
(732) MAKAREWICZ MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Golden Spark
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
(111) 355280
(220) 2022 04 08
(151) 2022 08 30
(441) 2022 05 09
(732) FABIA DOMINIK BIANO, Pisarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(210) 541787

(591) jasnozłoty, ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.17, 26.13.25
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Skórzane nakrycia głowy, Kapelusze,
Daszki [nakrycia głowy], Okrycia głowy z daszkiem, Nakrycia głowy
dla dzieci, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Czapki jako
nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane,
Czapki narciarskie, Czapki kolarskie, Czapki z pomponem, Czapki z daszkiem, Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe,
Czapki ze sztucznego futra, Chusty [odzież], Chusty (apaszki), Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty pareo, Chusty
plażowe, Chusty, szale na głowę, Odzież, Odzież damska, Odzież
dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież codzienna,
Odzież męska, Okrycia wierzchnie [odzież], Nauszniki [odzież], Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Kaszkiety, Szaliki, Szaliki [odzież],
Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki jedwabne, Szaliki rurkowe
(kominy) na szyję, Bandany, Bandany na szyję, Akcesoria na szyję,
Kaszmirowe szale, Szale, Szale i chusty na głowę, Szale i etole, Szale-tuby, Ocieplacze na szyję, Boa na szyję, Apaszki, Męskie apaszki,
Apaszki [chustki], Rękawiczki [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież],
Ogrzewacze rąk [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę,
Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski na szyję [części odzieży],
Części odzieży i nakryć głowy, 35 Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy,
Usługi w zakresie hurtowej sprzedaży wysyłkowej odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami
odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży świadczone online w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe, nakrycia głowy, Usługi sklepów hurtowych
online obejmujące odzież, akcesoria odzieżowe, dodatki odzieżowe,
nakrycia głowy, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do odzieży,
akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów
odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Zawie-
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ranie transakcji handlowych, przez sklepy online, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Usługi aukcyjne online
za pośrednictwem Internetu, Reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online
w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Promowanie projektów
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
się za pośrednictwem Internetu.

(111) 355281
(220) 2022 04 12
(210) 541921
(151) 2022 08 29
(441) 2022 05 09
(732)	HAPPY LIFE WOŹNIAK I KUŚ SPÓŁKA JAWNA, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAPPY LIFE
(540)

(591) ciemnozielony, złoty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.16, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Usługi w zakresie edukacji
i nauczania, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], Kursy samoświadomości [szkolenia], Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości,
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie indywidualne, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Publikowanie materiałów multimedialnych online, Zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, Przekazywanie know-how [szkolenia], Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w zakresie szkoleń, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, Publikacja materiałów edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów
szkoleniowych, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Trening rozwoju osobistego, Trening osobisty
[szkolenie], Usługi edukacyjne i instruktażowe, Publikowanie, Usługi
trenerów osobistych, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie książek, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizacja webinariów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie publikowania online, Usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie wykładów,
Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Prowadzenie

kursów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi szkoleniowe
dla biznesu, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie
szkoleń online, Usługi wydawnicze, Usługi trenerskie, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów medycznych, Usługi pisania blogów, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia
biznesowe, Skomputeryzowane szkolenia, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Warsztaty
w celach szkoleniowych, 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
Usługi psychiatryczne, Usługi psychologów, Doradztwo psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Usługi
psychoterapeutyczne, Udzielanie informacji z zakresu psychologii,
Psychoterapia, Porady psychologiczne, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi terapeutyczne, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów
psychologicznych, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego,
Leczenie psychologiczne, Psychoterapia holistyczna, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych.

(111) 355282
(220) 2022 03 22
(210) 541344
(151) 2022 08 17
(441) 2022 05 02
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGROCED
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy azotowe, Nieorganiczne nawozy, Syntetyczne nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone, Nawozy naturalne, Nawozy chemiczne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Sole
[nawozy], Nawozy biologiczne, Nawozy morskie, Podłoża hodowlane, Nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie.
(111) 355283
(220) 2022 04 11
(151) 2022 08 30
(441) 2022 05 09
(732) ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARYNSKI Origin AGRO
(540)

(210) 541851

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach
produkcji, Rozpuszczalniki do lakierów, Rozpuszczalniki do użytku
w przemysłowych procesach produkcyjnych, Środki ułatwiające wyjęcie z formy na bazie wody i rozpuszczalnika, Środki stabilizujące
do rozpuszczalników, Kleje do użytku w przemyśle mechanicznym,
Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 4 Smary, Smary
do łańcuchów, Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Smary do samochodów, Smary przemysłowe, Smary do maszyn przemysłowych,
Smary do urządzeń przemysłowych, Smary wiertnicze, Smary uniwersalne, Olej łańcuchowy, Techniczne oleje, Oleje silnikowe, Oleje techniczne, 7 Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż
do pojazdów lądowych, oraz części do nich, Części zamienne i komponenty do maszyn hydrauliki siłowej, Rozdzielacze do silników pojazdów, Silniki hydrauliczne, Kompresory jako części maszyn i silników, Betoniarki, Maszyny do pozyskiwania drewna, Mechanizmy
zrobotyzowane do obróbki drewna, Windy i podnośniki, Pokrętła
do gwintowników [maszyny], Przemysłowe wiertła [maszyny], Gwintowniki [obrabiarki], Sprężarki [maszyny], Dmuchawy [maszyny], Klucze do nakrętek [maszyny], Klucze zaciskające [maszyny], Maszyny
do obróbki drewna, Maszyny uprawowe do użytku rolniczego, Silniki
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze
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inne niż o napędzie ręcznym, Inkubatory do jaj, Automaty do sprzedaży, Młotki [części maszyn], Klucze udarowe, Gwintowniki maszynowe,
Pompy hydrauliczne, Drzwi (Hydrauliczne urządzenia do otwierania
i zamykania-) [części maszyn], Obwody hydrauliczne do maszyn, Przewody metalowe do transferu energii hydraulicznej w maszynach,
Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Zawory hydrauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Siłowniki hydrauliczne, Łańcuchy napędowe do maszyn, Mieszalniki,
Koła pasowe, Siewniki rolnicze, Alternatory rozruszników, Alternatory
elektryczne, Elektryczne alternatory do maszyn, Alternatory elektryczne do pojazdów wodnych, Alternatory elektryczne do pojazdów
lądowych, Instalacje elektryczne [generatory], Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozruszniki do napędów i silników, Żurawie, Hydrauliczne chwytaki do drewna do użytku w leśnictwie, Roboty przemysłowe do obróbki drewna, Obrabiarki do maszyn do obróbki drewna,
Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Przeguby kulowe
zawieszeń [części do maszyn], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Nasadki łożyskowe, Wiertła do maszyn, Gwintowniki będące
narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, Tarcze tnące do użytku
jako części maszyn, Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Narzędzia pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Przemysłowe narzędzia
pneumatyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny], Narzędzia elektryczne, Narzędzia wyważeniowe [narzędzia elektryczne], Przenośne
narzędzia elektryczne, Elektryczne narzędzia ręczne, Elektryczne narzędzia wiertnicze, Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Glebogryzarki ogrodowe, Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne pompy ogrodowe, Traktory ogrodowe do koszenia trawników,
Ogrodowe maszyny uprawowe, Kultywatory trawnikowe i ogrodowe
z napędem elektrycznym, Walce ogrodowe [maszyny], Siłowniki liniowe, Siłowniki liniowe [mechaniczne], Siłowniki przepustnic, Siłowniki
obrotowe, Siłowniki zaworowe, Pneumatyczne siłowniki zaworowe,
Siłowniki do zaworów, Hydrauliczne siłowniki do zaworów, Podnośniki hydrauliczne, Sprężarki, Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska
do maszyn, Obrabiarki, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
i leśne, Kombajny zbożowe, Kosiarki, Kultywatory [maszyny], Ładowarki [maszyny], Pługi, Rozrzutniki obornika, Rozrzutniki kiszonki [maszyny], Rozrzutniki nawozów [maszyny], Siewniki [maszyny], Maszyny
rolnicze, Maszyny górnicze, Nasadowe klucze [maszyny], 8 Szpadle
[narzędzia], Łopaty [narzędzia], Motyki, Kultywatory ręczne, Klucze
oczkowe, Klucze [narzędzia], Klucze maszynowe, Klucze francuskie,
Klucze płaskie, Klucze nasadowe, Klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Klucze dynamometryczne, Klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne, Klucze do wkręcania [klucze maszynowe], Klucze imbusowe [sześciokątne], Klucze [obsługiwane
ręcznie], Klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], Klucze do nakrętek,
Ręcznie obsługiwane klucze maszynowe, Nastawne klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze płaskie do nakrętek, Klucze
nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne ślimakowe, Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Widelce, Łyżki, Noże, Broń biała, Ostrza do golenia, Siekiery, Piły
ręczne, Bagnety, Pilniki [narzędzia], Pilniki [narzędzia ręczne], Pilniki
[obsługiwane ręcznie], Pilniki igłowe, Śrubokręty, Śrubokręty, nieelektryczne, Dłuta kamieniarskie, Dłuta [narzędzia ręczne], Dłuta
wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadłowe ograniczniki do przedmiotów
obrabianych, Rozwiertaki, Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki [ręczne], Ręczne nożyce, Młotki, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki
blacharskie, Młotki nitownicze [narzędzia], Młotki [ręcznie obsługiwane], Szczypce, Szczypce samozaciskowe, Szczypce tnące [szczypce
uniwersalne], Szczypce płaskie, Szczypce, obcęgi, Szczypce [narzędzia ręczne], Szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], Szczypce, kleszcze, Szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Wiertarki ręczne, Podnośniki ręczne, Świdry ręczne, Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne],
Gwintowniki [narzędzia ręczne], Nitownice ręczne, Punktaki [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia rolnicze, Zszywacze ręczne, Wiertła
ręczne [narzędzia], Gwintowniki do nakrętek [ręcznie obsługiwane],
Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tarcze tnące do użytku
wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, Walce ogrodowe [ręcznie
obsługiwane], Widły [narzędzia ręczne], Wiertarki udarowe [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Pompki ręczne, Wiertła [narzędzia], Imadła, Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia
kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek
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umownych, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Mechaniczne urządzenia do ratowania życia, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności,
Aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia
do przewodzenia energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do nagrywania obrazów, Urządzenia do odtwarzania
obrazów, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przesyłania obrazów, Elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, Cyfrowe nośniki do przechowywania danych, Płyty kompaktowe,
Płyty DVD, Sprzęt do przetwarzania danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Urządzenia liczące, Magnetyczne nośniki danych, Wstępnie nagrane dyski, Komputery, Programy komputerowe, Rozruszniki akumulatorowe, Instalacje elektryczne, 11 Oświetlenie elektryczne, Żarówki oświetleniowe, Żarówki
i akcesoria do nich, Elektryczne instalacje oświetleniowe, 12 Pojazdy,
Urządzenia do poruszania się po wodzie z wyłączeniem maszyn budowlanych, Urządzenia do poruszania się w powietrzu z wyłączeniem
maszyn budowlanych, Urządzenia do poruszania się po lądzie z wyłączeniem maszyn budowlanych, Obwody hydrauliczne do pojazdów,
Pojazdy mechaniczne, Części i akcesoria do pojazdów, Hamulcowe
części do pojazdów, Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Piasty
kół, Lądowe pojazdy i środki transportu, Linki hamulców do pojazdów, 17 Węże ogrodowe, 42 Prace badawczo-rozwojowe nad maszynami rolniczymi i maszynami hydrauliki siłowej, Projektowanie maszyn rolniczych i maszyn hydrauliki siłowej, Doradztwo techniczne
w zakresie maszyn rolniczych i maszyn hydrauliki siłowej.

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) 035953
(111) 043509
(111) 051109
(111) 051807
(111) 076548
(111) 077414
(111) 077415
(111) 078102

(180) 2032 11 29
(180) 2032 10 10
(180) 2032 10 02
(180) 2032 10 25
(180) 2032 09 22
(180) 2032 11 27
(180) 2032 11 27
(180) 2032 02 21

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 8: ręczne narzędzia i instrumenty, wyroby nożownicze, widelce i łyżki; 20: meble, lustra, ramy
do obrazów, wyroby (nie objęte
innymi klasami) z drewna, korka,
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu,
bursztynu, masy perłowej, pianki
morskiej, celulozy i namiastek tych
wszystkich materiałów; 21: małe
naczynia i zbiorniki przenośne dla
gospodarstw domowych lub kuchenne (nie z metali szlachetnych
i nie platerowane), grzebienie i gąbki, szczotki (z wyjątkiem pędzli),
materiały szczotkarskie, przyrządy
i materiały do czyszczenia, wiórki
stalowe, wyroby ze szkła, porcelany
i fajansu nie objęte innymi klasami.
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(111) 078709
(111) 078969
(111) 079046
(111) 079149
(111) 079201
(111) 079289
(111) 079357
(111) 079760
(111) 079768
(111) 080292
(111) 080673

(180) 2032 05 21
(180) 2032 07 29
(180) 2032 08 31
(180) 2032 09 18
(180) 2032 09 25
(180) 2032 10 02
(180) 2032 10 23
(180) 2032 10 13
(180) 2032 10 15
(180) 2032 08 26
(180) 2032 05 19

(111) 080819
(111) 081306
(111) 081683
(111) 081704
(111) 081746
(111) 081890
(111) 082787
(111) 083552
(111) 085527
(111) 087551
(111) 088212
(111) 088576
(111) 092038
(111) 092115
(111) 095748
(111) 146800
(111) 148935
(111) 163058
(111) 163059
(111) 163686

(180) 2032 03 11
(180) 2032 07 10
(180) 2032 08 14
(180) 2032 09 04
(180) 2032 06 11
(180) 2032 08 31
(180) 2032 10 16
(180) 2032 10 16
(180) 2032 10 01
(180) 2032 08 14
(180) 2032 12 08
(180) 2032 09 08
(180) 2032 09 22
(180) 2033 01 21
(180) 2032 09 04
(180) 2032 07 15
(180) 2032 08 08
(180) 2032 05 06
(180) 2032 05 06
(180) 2032 05 09

(111) 163687 (180) 2032 05 09

(111) 164073
(111) 164241
(111) 165052
(111) 165151
(111) 165725
(111) 165727
(111) 166068
(111) 166097

(180) 2032 04 22
(180) 2032 06 03
(180) 2032 05 09
(180) 2032 05 17
(180) 2032 03 14
(180) 2032 03 14
(180) 2032 07 23
(180) 2032 05 27

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
piekarnicze, słodycze, lody, proszki do pieczenia, kakao, pomadki,
tłuszcz cukierniczy,.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: lody, lody spożywcze w proszku, sorbety jako lody,
torty lodowe, rolady lodowe, jogurt mrożony, napoje chłodzące
na bazie czekolady, napoje chłodzące na bazie kakao, napoje
chłodzące na bazie kawy, ciasta
mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, środki
wiążące do lodów spożywczych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: lody, lody spożywcze w proszku, sorbety jako lody,
torty lodowe, rolady lodowe, jogurt mrożony, napoje chłodzące
na bazie czekolady, napoje chłodzące na bazie kakao, napoje
chłodzące na bazie kawy, ciasta
mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, środki
wiążące do lodów spożywczych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 25: odzież, odzież
spodnia (bielizna), obuwie, nakrycia głowy, paski, rękawiczki, szaliki.

(111) 166836
(111) 167113
(111) 167160
(111) 167198
(111) 167539
(111) 168127
(111) 168363

(180) 2032 07 23
(180) 2032 08 30
(180) 2032 07 22
(180) 2032 04 08
(180) 2032 09 30
(180) 2032 09 12
(180) 2032 05 20

(111) 168426
(111) 168468
(111) 168615
(111) 168616
(111) 168642
(111) 168646
(111) 168698
(111) 168862
(111) 169302
(111) 169468
(111) 169497
(111) 169498
(111) 169714
(111) 169880
(111) 170393
(111) 170447
(111) 170562
(111) 170605
(111) 170657
(111) 170658
(111) 170746
(111) 171125
(111) 171126
(111) 171154
(111) 171155
(111) 171275
(111) 171936
(111) 172413
(111) 172446
(111) 172447
(111) 172578
(111) 172753
(111) 173092
(111) 173103
(111) 173368
(111) 173524
(111) 173525
(111) 173832
(111) 174377
(111) 174581
(111) 175269
(111) 175300
(111) 175554
(111) 175555
(111) 175556
(111) 175763
(111) 177763
(111) 177764
(111) 177765
(111) 177884
(111) 179471
(111) 181755
(111) 182433

(180) 2032 08 08
(180) 2032 10 08
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 30
(180) 2032 11 25
(180) 2032 10 20
(180) 2032 11 25
(180) 2032 09 10
(180) 2032 09 27
(180) 2032 10 16
(180) 2032 10 16
(180) 2032 09 16
(180) 2032 11 28
(180) 2032 09 18
(180) 2032 10 02
(180) 2032 10 31
(180) 2032 09 24
(180) 2032 11 15
(180) 2032 11 15
(180) 2032 09 09
(180) 2032 10 29
(180) 2032 10 29
(180) 2032 09 27
(180) 2032 09 27
(180) 2032 09 18
(180) 2032 08 19
(180) 2032 09 17
(180) 2032 10 08
(180) 2032 10 09
(180) 2032 10 16
(180) 2033 02 19
(180) 2032 09 16
(180) 2032 10 08
(180) 2032 10 16
(180) 2032 10 21
(180) 2032 10 22
(180) 2032 03 14
(180) 2033 07 03
(180) 2033 05 09
(180) 2033 06 13
(180) 2033 08 04
(180) 2032 10 04
(180) 2032 10 04
(180) 2032 10 04
(180) 2033 06 27
(180) 2032 12 02
(180) 2032 12 02
(180) 2032 12 02
(180) 2033 01 23
(180) 2032 09 09
(180) 2032 09 17
(180) 2032 12 05

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku,
sorbety jako lody, torty lodowe,
rolady lodowe, jogurt mrożony,
ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, środki
wiążące do lodów spożywczych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 183894
(111) 184718
(111) 192732
(111) 194064
(111) 199159
(111) 200793
(111) 204506
(111) 214610
(111) 215808
(111) 249401
(111) 249402
(111) 255810

(180) 2033 02 06
(180) 2033 02 17
(180) 2033 02 27
(180) 2032 10 16
(180) 2033 02 21
(180) 2033 06 02
(180) 2033 02 13
(180) 2033 08 14
(180) 2032 09 30
(180) 2033 07 29
(180) 2033 07 29
(180) 2032 03 02

(111) 257056
(111) 257057
(111) 259449
(111) 259450
(111) 259452
(111) 259680

(180) 2032 01 24
(180) 2032 01 24
(180) 2032 10 19
(180) 2032 10 19
(180) 2032 10 19
(180) 2032 07 06

(111) 260034
(111) 260058
(111) 260059
(111) 260089
(111) 260090
(111) 260092
(111) 260095
(111) 260235
(111) 260376
(111) 260561

(180) 2032 08 08
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 21
(180) 2032 09 21
(180) 2032 09 21
(180) 2032 09 25
(180) 2032 09 10
(180) 2032 07 09
(180) 2030 12 13

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 24: flagi niepapierowe.
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: 24: tekstylia i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, narzuty na łóżka i obrusy.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych
do komputerowych baz danych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, outsourcing jako doradztwo
handlowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich - zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw; 38:
poczta elektroniczna, połączenie
ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, informacja
o telekomunikacji; 42: doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, komputerowe
odzyskiwanie danych, programowane komputerowe, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania
komputero-

(111) 260721
(111) 260722
(111) 260838
(111) 260867
(111) 260977
(111) 261053
(111) 261164
(111) 261165
(111) 261345
(111) 261359
(111) 261836
(111) 261965
(111) 262129
(111) 262215
(111) 262226
(111) 262313
(111) 262335
(111) 262358
(111) 262443
(111) 262472
(111) 262585
(111) 262639
(111) 262950
(111) 262952
(111) 262953
(111) 263028
(111) 263253
(111) 263319
(111) 263366
(111) 263445
(111) 263499
(111) 263671
(111) 263672
(111) 263673
(111) 263724
(111) 263881
(111) 263904
(111) 263997
(111) 264335
(111) 264418
(111) 264639
(111) 264656
(111) 264973
(111) 264993
(111) 265034
(111) 265053
(111) 265421
(111) 265438
(111) 266034
(111) 266065
(111) 266422

(180) 2032 08 24
(180) 2032 08 24
(180) 2032 09 24
(180) 2032 10 05
(180) 2032 09 19
(180) 2032 11 06
(180) 2032 11 21
(180) 2032 11 21
(180) 2032 09 25
(180) 2032 10 15
(180) 2033 01 31
(180) 2032 09 13
(180) 2032 11 06
(180) 2032 09 17
(180) 2032 11 21
(180) 2032 08 29
(180) 2032 10 31
(180) 2032 09 12
(180) 2032 10 29
(180) 2032 10 17
(180) 2032 11 19
(180) 2032 12 14
(180) 2033 01 17
(180) 2033 01 17
(180) 2033 01 17
(180) 2032 09 13
(180) 2033 01 17
(180) 2032 10 30
(180) 2032 09 19
(180) 2032 10 22
(180) 2033 01 28
(180) 2032 11 28
(180) 2032 11 28
(180) 2032 11 28
(180) 2032 09 06
(180) 2032 12 14
(180) 2032 12 04
(180) 2032 11 07
(180) 2033 03 14
(180) 2033 03 18
(180) 2033 03 12
(180) 2032 10 02
(180) 2032 11 12
(180) 2032 10 04
(180) 2033 07 15
(180) 2032 09 17
(180) 2032 11 30
(180) 2033 03 14
(180) 2032 11 15
(180) 2032 09 12
(180) 2032 07 12
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wego, wypożyczanie serwerów
- hosting, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, wynajmowanie - udostępnianie zasobów serwerów sieci
komputerowych, analizy systemów
komputerowych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 25: bielizna damska,
bielizna osobista, bluzki, bluzy,
kombinezony, chusty, czapki, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, nakrycia
głowy, szaliki, t-shirty; 41: nauczanie, edukacja, publikowanie
książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie i prowadzenie
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(111) 267637
(111) 268319
(111) 268696
(111) 269464
(111) 269748
(111) 270153
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(180) 2033 08 27
(180) 2033 02 28
(180) 2032 11 29
(180) 2032 09 14
(180) 2032 11 09
(180) 2032 11 12

koncertów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
tekstów innych niż reklamowych,
produkcja filmów.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, sklepy i hurtownie
z artykułami wykończania i wyposażenia wnętrz, salony sprzedaży
płytek ceramicznych, sprzedaż
artykułów spożywczych, alkoholu
i tytoniu, artykułów przemysłowych, chemii gospodarczej i budowlanych w sklepach średnio
i wielko powierzchniowych, sklepy i hurtownie artykułów sportowych, aukcje i przetargi publiczne,
prenumerata prasy dla osób trzecich, wyceny handlowe dla osób
trzecich, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi porównywania cen, organizowanie targów i konferencji w celach handlowych i reklamowych,
usługi przedstawicielskie w zakresie budownictwa; 36: agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie
nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, związanych ze sprzedażą, nabywaniem, najmem oraz dzierżawa
powierzchni mieszkalnych i komercyjnych, usługi scalenia i wykupu
gruntów usługi wynajmowania lokali, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe
i kredytowe, usługi zawierania kredytów i pośrednictwo w kredytowaniu, pożyczki pod zastaw, usługi
bankowe, punkty przyjmowania
opłat, pośrednictwo we wnoszeniu opłat; 41: usługi dotyczące imprez rekreacyjnych, sportowych
i rozrywkowych, w tym organizowanie koncertów muzycznych
i artystycznych przedstawień,
usługi w zakresie kin, galerii sztuki,
wypożyczalni video i klubów sportowych: bilard, kręgielnie, siłownie;
42: naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowa analiza i badanie
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, badania geologiczne,
projektowanie architektoniczne,

(111) 270274
(111) 270452
(111) 270941
(111) 271793
(111) 271804
(111) 272713
(111) 272919
(111) 281451
(111) 285842
(111) 288344
(111) 304453
(111) 304454
(111) 324425

(180) 2032 11 21
(180) 2032 09 19
(180) 2032 06 02
(180) 2032 10 11
(180) 2032 10 15
(180) 2032 10 26
(180) 2032 10 11
(180) 2033 04 22
(180) 2032 11 22
(180) 2033 05 31
(180) 2032 10 01
(180) 2032 10 01
(180) 2033 08 11

projektowanie wystroju wnętrz,
doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii, opracowywanie
projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, wzornictwo przemysłowe,
usługi multimedialnego projektowania wystroju i aranżacji wnętrz,
projekty i wizualizacje multimedialne inwestycji budowlanych
i projektów architektonicznych,
usługi i doradztwo z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 542047
(210) 439979
(210) 466578
(210) 481788
(210) 481800
(210) 495625
(210) 501437
(210) 510468
(210) 510933
(210) 515857
(210) 517974
(210) 524387

U
13/2015
ZT15/2017
U
U
U
U
U
U
U
ZT40/2020
U

(210) 529131
(210) 530127
(210) 530133
(210) 531428
(210) 532248
(210) 532904
(210) 533234
(210) 533922
(210) 533220
(210) 455428
(210) 528595

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane
po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 532917
ZT37/2021
(210) 460612
U
(210) 540896
ZT12/2022
(210) 535678
ZT46/2021
(210) 535974
ZT50/2021
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Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 394796
(210) 411952
(210) 424585
(210) 431461
(210) 469303
(210) 469305
(210) 469314
(210) 469315
(210) 469316
(210) 469317
(210) 477531
(210) 477917
(210) 492118
(210) 499496
(210) 502383
(210) 514062
(210) 514648
(210) 518366
(210) 519533
(210) 520221
(210) 520497
(210) 522102
(210) 523347
(210) 523362
(210) 524972
(210) 525483
(210) 525787
(210) 525832
(210) 526114
(210) 526378
(210) 526736
(210) 527115
(210) 527317
(210) 527398
(210) 527456
(210) 527468
(210) 527545
(210) 527677
(210) 527762
(210) 527766
(210) 527795
(210) 528300
(210) 528302
(210) 528625
(210) 528626
(210) 528706
(210) 528730
(210) 528814
(210) 528847
(210) 528850
(210) 528851
(210) 528853
(210) 528854
(210) 528856
(210) 528970
(210) 529079
(210) 529402
(210) 529403
(210) 529440
(210) 529522
(210) 529627

08/2012
14/2013
11/2014
23/2014
40/2021
40/2021
40/2021
40/2021
40/2021
40/2021
30/2021
30/2021
51/2018
39/2019
50/2019
27/2020
35/2021
41/2021
14/2021
39/2021
29/2021
38/2021
41/2021
41/2021
13/2021
29/2021
35/2021
35/2021
28/2021
23/2021
28/2021
41/2021
31/2021
41/2021
30/2021
35/2021
22/2021
28/2021
30/2021
28/2021
39/2021
29/2021
29/2021
38/2021
38/2021
29/2021
38/2021
38/2021
29/2021
29/2021
29/2021
29/2021
29/2021
29/2021
29/2021
29/2021
28/2021
28/2021
41/2021
29/2021
27/2021

(210) 529647
(210) 529665
(210) 529667
(210) 529668
(210) 529669
(210) 529906
(210) 530025
(210) 530059
(210) 530120
(210) 530285
(210) 530459
(210) 530499
(210) 530559
(210) 530571
(210) 530577
(210) 530851
(210) 530878
(210) 530956
(210) 531415
(210) 531443
(210) 531536
(210) 531563
(210) 531652
(210) 531702
(210) 531711
(210) 531726
(210) 531911
(210) 531922
(210) 532136
(210) 532229
(210) 532282
(210) 532307
(210) 532308
(210) 532362
(210) 532367
(210) 532419
(210) 532432
(210) 532436
(210) 532498
(210) 532580
(210) 532605
(210) 532666
(210) 532699
(210) 532757
(210) 532766
(210) 532768
(210) 532783
(210) 532889
(210) 532890
(210) 532891
(210) 532929
(210) 532938
(210) 532966
(210) 533031
(210) 533049
(210) 533104
(210) 533135
(210) 533137
(210) 533215
(210) 533228
(210) 533230

39/2021
29/2021
29/2021
29/2021
29/2021
27/2021
39/2021
36/2021
37/2021
29/2021
29/2021
31/2021
37/2021
29/2021
31/2021
38/2021
32/2021
30/2021
39/2021
34/2021
38/2021
32/2021
38/2021
38/2021
37/2021
37/2021
38/2021
34/2021
37/2021
38/2021
40/2021
33/2021
33/2021
41/2021
37/2021
39/2021
35/2021
37/2021
34/2021
36/2021
34/2021
36/2021
37/2021
37/2021
41/2021
41/2021
37/2021
38/2021
38/2021
38/2021
41/2021
41/2021
36/2021
37/2021
36/2021
38/2021
38/2021
38/2021
38/2021
39/2021
36/2021

(210) 533354
(210) 533414
(210) 533449
(210) 533595
(210) 533636
(210) 533680
(210) 533685
(210) 533687
(210) 533730
(210) 533743
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37/2021
39/2021
40/2021
39/2021
40/2021
39/2021
40/2021
39/2021
38/2021
41/2021

(210) 533745
(210) 533746
(210) 533812
(210) 533968
(210) 534147
(210) 534154
(210) 534173
(210) 534215
(210) 534242
(210) 534370

40/2021
40/2021
40/2021
41/2021
41/2021
41/2021
41/2021
40/2021
40/2021
41/2021

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 225834

(111) 266320
(111) 274837

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub
usług: 41: urządzanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, spotkań specjalistycznych,
zawodowych, środowiskowych wraz z obsługą
i usługami towarzyszącymi; 43: wynajmowanie
sal na posiedzenia, usługi hotelarskie, rezerwacja
i wynajem pokojów.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 257512

(141) 2022 05 24

(111) 265352

(141) 2022 05 24

(111) 303578

(141) 2018 03 28

Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promocja
sprzedaży dla osób trzecich; 42: inżynieria techniczna.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 7: utylizacja
i odbiór odpadów i ścieków; 11:
utylizacja i odbiór odpadów i ścieków; 42: usługi doradcze w zakresie
ochrony środowiska, usługi projektowe, projektowanie separatorów,
pompowni, projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, dokumentacja techniczna
– usługi, usługi w zakresie badań
w dziedzinie ochrony środowiska
i prac badawczych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym
w szczególności: chronometraż
imprez sportowych, informacja
o edukacji, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie obozów
sportowych, kształcenie praktyczne
[pokazy], przedszkola [nauczanie],
nauczanie religii; wszystkie wyżej
wymienione będące usługami z zakresu gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.
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Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 344075
31/2021
2022 09 21
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z późn. zm.; dalej: kpa) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324;
dalej: pwp), Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji
z dnia 22.06.2021 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Velingrad zgłoszony dnia 16.06.2020 r. pod
numerem Z.514803 przez AQUAREX – V EAD, Sofia, Bułgaria (obecnie TYMBARK BULGARIA EOOD, Kazachevo, Bułgaria).

(111) 069683 A. Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius; Wpisano: MYLAN IRELAND LIMITED, Dublin,
Irlandia.
(111) 069927 A. Wykreślono: keeeper tableware GmbH, Stemwede, Niemcy; Wpisano: FASANA GmbH, STEMWEDE, Niemcy.
(111) 077337 A. Wykreślono: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY / DELAWARE CORPORATION /, WILMINGTON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078717 A. Wykreślono: SONY CORPORATION, TOKIO, Japonia; Wpisano: SONY GROUP CORPORATION, Tokio, Japonia.
(111) 080696 A. Wykreślono: M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL,
Fabriano, Włochy; Wpisano: ARISTON THERMO S.P.A., Fabriano,
Włochy.
(111) 082959 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 090889 A. Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: ACTEGA DS GmbH , Bremen, Niemcy.
(111) 091624 A. Wykreślono: SONY CORPORATION, TOKIO, Japonia; Wpisano: SONY GROUP CORPORATION, Tokio, Japonia.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 047565 A. Wykreślono: THE DOW CHEMICAL COMPANY,
MIDLAND, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DDP Specialty Electronic Materials US, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 047565 A. Wykreślono: DDP Specialty Electronic Materials US, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DDP Specialty Electronic Materials US. LLC, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 047565 A. Wykreślono: DDP Specialty Electronic Materials US. LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Nutrition & Biosciences USA 1, LLC, Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 056007 A. Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: ACTEGA DS GmbH , Bremen, Niemcy.
(111) 061629 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy; Wpisano: BAYER ANIMAL
HEALTH GmbH, Leverkusen, Niemcy.
(111) 062592 A. Wykreślono: Metso Germany GmbH, Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Metso Outotec Finland Oy, Tampere, Finlandia.

(111) 094868 A. Wykreślono: Premier Brands IP LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AKWHP, LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 114115 A. Wykreślono: THE DOW CHEMICAL COMPANY,
MIDLAND, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DDP Specialty Electronic Materials US, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 114115 A. Wykreślono: DDP Specialty Electronic Materials US, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DDP Specialty Electronic Materials US. LLC, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 114115 A. Wykreślono: DDP Specialty Electronic Materials US. LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Nutrition & Biosciences USA 1, LLC, Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 115534 A. Wykreślono: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius; Wpisano: MYLAN IRELAND LIMITED, Dublin,
Irlandia.
(111) 133099 A. Wykreślono: Premier Brands IP LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AKWHP, LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 140503 A. Wykreślono: Pharmaton AG, Bazylea, Szwajcaria; Wpisano: Opella Healthcare Switzerland AG, Rotkreuz, Szwajcaria.
(111) 140880 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.
(111) 142858 A. Wykreślono: „GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 142859 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 143108 A. Wykreślono: „GLUE-INVEST” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140742552.
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(111) 143112 A. Wykreślono: „GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 143114 A. Wykreślono: „GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 143115 A. Wykreślono: „GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 149732 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 160039 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 164576 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 173072 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 173075 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 173077 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 183717 D. Wpisano: „W dniu 08 czerwca 2022 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WR.VII.Ns-Rej.Za 2176/22/904) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2719382 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.183717 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Sonko Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich”.
(111) 191706 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 195721 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 198595 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 198642 A. Wykreślono: Glue-Invest S.A., Warszawa, Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 199468 A. Wykreślono: ”GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 199469 A. Wykreślono: ”GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 204503 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 208865 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) 208865 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 210559 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 210560 A. Wykreślono: GLUE-INVEST S.A., Warszawa,
Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.
(111) 214711 A. Wykreślono: AG TEST HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 351107016; Wpisano: TEST HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351107016.
(111) 221665 A. Wykreślono: PANCERPOL Galewski, Trzopek
Spółka Jawna, Dąbrowa Górnicza, Polska 278246820; Wpisano:
PANCERPOL GALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Górnicza, Polska 278246820.
(111) 225146 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 225146 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 233089 A. Wykreślono: Pharmaton AG, Bazylea, Szwajcaria; Wpisano: Opella Healthcare Switzerland AG, Rotkreuz, Szwajcaria.
(111) 233091 A. Wykreślono: Pharmaton AG, Bazylea, Szwajcaria; Wpisano: Opella Healthcare Switzerland AG, Rotkreuz, Szwajcaria.
(111) 235418 A. Wykreślono: „GLUE-INVEST” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140742552.
(111) 236726 A. Wykreślono: KONTOMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142043500;
Wpisano: FINELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska 366591842.
(111) 236828 A. Wykreślono: Pharmaton AG, Bazylea, Szwajcaria; Wpisano: Opella Healthcare Switzerland AG, Rotkreuz, Szwajcaria.
(111) 238362 A. Wykreślono: CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, LLC, Las Vegas, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
William Hill U.S. HoldCo, Inc., Las Vegas , Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 238372 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.
(111) 238636 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.
(111) 238637 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.
(111) 244078 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 244078 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) 244944 A. Wykreślono: GLUE-INVEST Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140742552.

(111) 255185 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 245517 A. Wykreślono: ICEBREAKER LIMITED, WELLINGTON, Nowa Zelandia; Wpisano: Icebreaker Apparel, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 255185 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 246461 A. Wykreślono: „GLUE-INVEST” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140742552.

(111) 255382 A. Wykreślono: ASCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351036440; Wpisano: ASCO KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351036440.

(111) 247976 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 255819 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.

(111) 247976 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 255961 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.

(111) 248083 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256025 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 248083 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256025 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 248706 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256219 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.

(111) 248706 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256661 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 254260 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.

(111) 256661 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 254999 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.

(111) 256662 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 255000 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.

(111) 256662 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 255182 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256663 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 255182 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256663 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 255183 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256665 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 255183 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256665 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) 256731 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 260486 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256731 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 260486 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256779 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 260491 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 256779 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 260491 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 256900 A. Wykreślono: BOROWSKI PIOTR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTATOR, Starachowice, Polska 290699363; Wpisano: DENTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Starachowice,
Polska 366125100.
(111) 257079 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 257080 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 257429 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 257458 A. Wykreślono: MIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Stawiguda, Polska 200816669; Wpisano: MIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda, Polska 281535200.
(111) 257891 A. Wykreślono: PARALLELS IP HOLDINGS GMBH,
SCHAFFHAUSEN, Szwajcaria; Wpisano: Parallels International
GmbH, Schaffhausen, Szwajcaria.
(111) 258081 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 259498 A. Wykreślono: GLUE-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140742552; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140742552.
(111) 259826 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 259826 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 260468 A. Wykreślono: PARK HANDLOWY RZESZÓW
STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano:
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180392990.

(111) 260493 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260493 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 260779 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 260780 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 261045 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 261046 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 261047 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 263311 A. Wykreślono: RAKOCZY STAL SPÓŁKA JAWNA,
Stalowa Wola, Polska 180066692; Wpisano: RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola, Polska 180066692.
(111) 263454 A. Wykreślono: ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351438606; Wpisano: ZING
SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska.
(111) 264919 A. Wykreślono: WÓJCICKA HENNET KATARZYNA, WÓJCICKI ANDRZEJ IDEA 25 SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn, Polska; Wpisano: COMOSTUDIO ANNA KAWA-WÓJCICKA, Komorów,
Polska 431211335.
(111) 265705 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265705 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) 265712 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265712 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 265714 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265714 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 265720 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 265720 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266015 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266015 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266017 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266017 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266018 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266018 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266027 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266027 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266028 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266028 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;

Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266029 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266029 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266031 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 266031 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 266165 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 366934319.
(111) 266450 A. Wykreślono: KAMIL WÓJCIK, Warszawa, Polska 146071403; Wpisano: ALFA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 369560629.
(111) 269134 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 366934319.
(111) 270389 A. Wykreślono: PTACH JADWIGA, Czersk, Polska;
Wpisano: WRACAM DO ZDROWIA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czersk, Polska 367219174.
(111) 272189 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 272189 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 274751 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 274751 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 274763 A. Wykreślono: IVG INSTITUTIONAL FUNDS
GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Niemcy; Wpisano: NNC REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 389246194.
(111) 275422 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 275422 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 279231 A. Wykreślono: JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica, Polska
634533607; Wpisano: JAI KUDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634533607 .
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(111) 280149 A. Wykreślono: DERING ARKADIUSZ M-BLOX,
Legionowo, Polska 012164933; Wpisano: WOJCIECH RZOŃCA,
Osobnica, Polska.
(111) 283931 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej – Huty w Krakowie
z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt IV P 711/18/N zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 372/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Agnieszki Banaś zamieszkałej w Krakowie.”
(111) 283931 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt V GC 759/18/S zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 6/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Mariusza Stawowiaka zamieszkałego w Krakowie”.
(111) 283931 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt IV P 711/18/N zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1819/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Agnieszki Banaś zamieszkałej w Krakowie.”
(111) 283932 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt V GC 3872/16/S zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1705/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy –Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie”.
(111) 283932 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego:Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt V GC 3872/16/S zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie Rafa łGoc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1705/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie”.
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Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 23/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Ochrona Juwentus-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(111) 283932 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt IV P 711/18/N zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 372/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Agnieszki Banaś zamieszkałej w Krakowie”.
(111) 283932 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt IV P 711/18/N zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 maja 2019 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1819/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Agnieszki Banaś zamieszkałej w Krakowie”.
(111) 284673 A. Wykreślono: MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141563567;
Wpisano: MASTERCARD PROCESSING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141563567.
(111) 284746 A. Wykreślono: TOMASZ ŚLOSARCZYK, PRYWATNY ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DREWNA TARTAK MEBLE, Bestwina,
Polska 270661620; Wpisano: TARTAK MEBLE KAMIL ŚLOSARCZYK,
Bestwina, Polska 387889309.
(111) 290855 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.
(111) 290855 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930;
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015808609.
(111) 293419 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) 293420 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) 293422 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) 283932 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 28
grudnia 2017 r., sygn. akt XVI GNc 10958/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie Rafał Goc w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 23/20 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Ochrona Juwentus-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.

(111) 296259 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) 283932 D. Wykreślono: „Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 28
grudnia 2017 r., sygn. akt XVI GNc 10958/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 25 czerwca 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej

(111) 296387 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.
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(111) 299149 A. Wykreślono: HENKEL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
270549930; Wpisano: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 299933 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 300800 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 302930 A. Wykreślono: AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255; Wpisano: ATHENA PHARMACEUTIQUES S.A.S, Louveciennes, Francja.
(111) 304236 A. Wykreślono: HENKEL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
270549930; Wpisano: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 304700 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 306941 A. Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpisano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097.
(111) 310431 A. Wykreślono: LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147177262; Wpisano: MYDR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368795483.
(111) 312407 A. Wykreślono: JACEK WALEWSKI, CZYSTE PARAPETY I BALKONY, Łódź, Polska 470984127; Wpisano: ja1.pl JACEK
WALEWSKI, Łódź, Polska 470984127.
(111) 318941 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) 321141 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 17.12.2021 r.
udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez VORTEX ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska, na czas nieokreślony”.
(111) 322319 A. Wykreślono: PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
121499796; Wpisano: SMART PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 386425890.
(111) 325712 A. Wykreślono: ARKADIUSZ TABORSKI,
Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: CNRE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska 243635256.
(111) 328620 A. Wykreślono: ANDRZEJ KLETA, KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE, Gliwice, Polska 492028537; Wpisano: ANDRZEJ
KLETA, Zakopane, Polska.
(111) 329346 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) 335379 A. Wykreślono: PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
121499796; Wpisano: SMART PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 386425890.
(111) 340751 A. Wykreślono: KRZYSZTOF DUDZIAK, KRISMAX,
Limanowa, Polska; Wpisano: PROSTO Z PODHALA KRZYSZTOF DUDZIAK, Pyzówka, Polska 385122319.
(111) 342211 A. Wykreślono: ”GLUE INVEST” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: GLUE-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140742552.

(111) 342465 A. Wykreślono: OLVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Mysłaków, Polska
387736250; Wpisano: OLVITA GOŁUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mysłaków, Polska 387736250.
(111) 347419 A. Wykreślono: DARYA ROUDA, Julianów, Polska;
Wpisano: MTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka, Polska 520663169.
(111) 349794 A. Wykreślono: FABRYKA OBRABIAREK DO
DREWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 000123872; Wpisano: FABRYKA OBRABIAREK DO
DREWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 000123872.

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) 1558401
(540) KORDFLEX
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 6, 17, 19, 37
(732) POLYMERTEPLO GROUP Ltd.,
ul. Generala Dorokhova, dom 14, stroenie 1, RU-119530 Moscow (RU)
(151) 2020 10 27
(441) 2020 12 21
(581) 2020 12 03
(111) 1638402
(540) ERASEDERM
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2020 10 27
(441) 2022 01 31

(511) 3, 5
(581) 2022 01 13

(111) 1638484
(540) EPOPEE	
(511) 21
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 10 28
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638501
(540) CS CONT
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 19, 20
(732) CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.,
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Objekt 15, A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2021 08 04
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638755
(540) SORORON	
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06
(441) 2022 01 31

(511) 5
(581) 2022 01 13

(111) 1638786
(540) CAVO’
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6, 9, 19, 20, 37, 42
(732) GARDESA S.P.A.,
Via Leonardo da Vinci 1, I-29016 CORTEMAGGIORE (Piacenza) (IT)
(151) 2021 08 20
(441) 2022 01 31
(581) 2022 01 13
(111) 1638906
(540) INICE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) INNER MONGOLIA KUNMING CIGARETTE LIMITED
LIABILITY COMPANY, NO. 19 DAERDENG NORTH ROAD,
SAIHAN DISTRICT, HUHHOT CITY,
010020 INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION (CN)
(151) 2021 11 29
(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) 1040962
(540) ALLSOURCE	
(511) 35, 36, 45
(732) ACT 1 GROUP, INC., THE,
1999 West 190th Street, TORRANCE, CA 90504-6200 (US)
(151) 2020 05 21
(441) 2020 06 22
(581) 2020 06 04
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