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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT37

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)
(540)
(540)

477236
(220) 2017 10 03
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA SMAK
KRABOWY OSTRA CRAB FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (HOT)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 11.03.18, 11.03.05, 08.07.03, 26.04.16,
05.09.06, 05.09.08
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
482561
(220) 2018 02 19
BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLIS PHARMA
(210)
(731)

(531) 05.05.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające pyłek
sosnowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety dla osób ze specjalistycznymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, zioła
lecznicze, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, olejek z wiesiołka
do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, żywność dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety, zdrowotne
suplementy diety, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, błonnik pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 oleje zimnotłoczone, oleje organiczne, pestki, suszone owoce,
30 zioła przetworzone, zioła suszone, zioła do celów spożywczych, esencje herbaciane, esencje do gotowania, mąki
i skrobie BIO, makarony BIO, naturalne produkty żywnościowe takie jak miody, słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty pszczele, bezglutenowe przekąski zbożowe,
bezglutenowe mąki i kasze, produkty wegetariańskie takie
jak: Mieszanki białkowe, koncentraty białka serwatkowego,
wysokobiałkowe batoniki i ciasteczka, 31 nieprzetworzone
zioła, zioła świeże, świeże zioła organiczne, zioła jednorodne i mieszane, nasiona, ziarna, 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące żywność ekologiczną, naturalną,
produkty farmaceutyczne i suplementy diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, sprzedaż hurtowa lub detaliczna środków
farmaceutycznych, sprzedaż hurtowa lub detaliczna zdrowej żywności.
484540
(220) 2018 04 06
CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno
(540) (znak słowny)
(540) ZipCover
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, przybory do pisania,
bloczki do pisania, zeszyty, segregatory, książki.

(210)
(731)

Nr ZT37/2019
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(210) 493038
(220) 2018 11 23
(731) DERESIŃSKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

26.04.02, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.16, 02.09.01,
24.13.02, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty CD, płyty DVD, magnesy dekoracyjne,
16 flagi papierowe, chorągiewki papierowe, czasopisma,
książki, komiksy, zakładki do książek, 24 flagi, nie z papieru,
chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, 25 odzież, koszulki, czapki, 26 plakietki ozdobne,
przypinki.
494294
(220) 2018 12 27
KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA
AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTO

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży hurtowej, wysyłkowej oraz detalicznej w sieciach sklepów z materiałami budowlano-dekoracyjnymi, w szczególności farbami,
pokostami, lakierami, środkami zapobiegającymi korozji i zabezpieczającymi drewno, barwnikami, zaprawami farbiarskimi, żywicami naturalnymi, foliami metalicznymi i formami
proszkowymi dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
materiałami budowlanymi niemetalowymi, rurami sztywnymi niemetalowymi stosowanymi w budownictwie, asfaltami,
smołami i bitumami, budynkami przenośnymi niemetalowymi, pomnikami niemetalowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

5

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.15, 29.01.13
(510), (511) 34 artykuły dla palaczy, zapalniczki dla palaczy,
woreczki na tytoń, pudełka na zapałki, ustniki do cygar,
cygarniczki, popielniczki dla palaczy, papierosy, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierosy elektroniczne, cygaretki, cygara, pojemniki na tytoń, zapałki, tytoń, tytoń do żucia, tabaka, tabakierki, fajki.
496079
(220) 2019 02 19
PIĄTEK PIOTR, ORŁOWSKI ANDRZEJ, WIŚNIEWSKI
HUBERT ALUDOOR SPÓŁKA CYWILNA, Łomża
(540) (znak słowny)
(540) ALUDOOR
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane do drzwi
i okien, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe
bramy, ramy okienne niemetalowe, 37 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż konstrukcji aluminiowych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

496266
(220) 2019 02 21
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
1994 A

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty
do sporządzania napojów, 41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi związane
z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia
pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496267
(220) 2019 02 21
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
1994 A

495062
(220) 2015 12 29
SaCHiKo, Bagrationovsk, RU
(znak słowno-graficzny)
W WINCHESTER AMERICAN BLEND

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty
do sporządzania napojów, 41 usługi w zakresie organizacji
wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania
rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie,
prowadzenie i obsługa: imprez masowych, artystycznych,
estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekre-
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acyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi
prowadzenia pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496269
(220) 2019 02 21
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
1994 Amber

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty
do sporządzania napojów, 41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi związane
z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia
pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496271
(220) 2019 02 21
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
1994 Amber

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, preparaty i ekstrakty
do sporządzania napojów, 41 usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie i prowadzenie: imprez masowych, artystycznych, estradowych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi związane
z dyskotekami i klubami nocnymi, 43 usługi prowadzenia
pubów, barów, restauracji oraz innych punktów i stoisk gastronomicznych.
(210) 496725
(220) 2019 03 05
(731) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT37/2019

(540) IL Institute of Aviation Warsaw 1926

(531) 01.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań
pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych, silniki statków powietrznych, pędnie do statków powietrznych, przekładnie do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe do napędzania statków powietrznych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, podnośniki
mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów obojętnych
- maszyny, generatory gazu, kompresory do nadmuchiwania
elastycznych konstrukcji, generatory elektryczności, turbiny
inne niż do pojazdów lądowych, rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrznych,, 9 osprzęt lotniczy, urządzenia zdalnego sterowania, aparatura i urządzenia pomiarowe,
diagnostyczne i testujące, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, satelity,
urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, aparatura
i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny do testowania tworzyw sztucznych,
oprogramowanie testowe, oprogramowanie do zdalnej
diagnostyki, lotnicze urządzenia komunikacyjne, symulatory
lotu, symulatory do symulacji obsługi samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do automatycznej regulacji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzenia lądujących statków
powietrznych, kombinezony ochronne dla lotników, generatory gazu do celów laboratoryjnych, urządzenia do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia,
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej i ich zespoły,
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrzne,
bezzałogowe statki powietrzne wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony powietrzne zdalnie sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem elektrycznym, części
konstrukcyjne do statków powietrznych, podwozia statków
powietrznych, płaty nośne do statków powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła do pojazdów powietrznych, hamulce do statków powietrznych, opony do statków
powietrznych, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków
powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów
powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, poduszki
powietrzne do pojazdów, systemy alarmowe do statków
powietrznych, silniki do pojazdów lądowych,, 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych,
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organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, selekcja
personelu, 37 konserwacja i naprawa statków powietrznych,
naprawy i obsługa samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników lotniczych, serwisowanie silników
lotniczych, naprawa turbin, naprawa sprzętu do nawigacji
powietrznej, instalowanie systemów wykrywania pożarów,
konserwacja i naprawa systemów do wykrywania pożaru,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
statków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach
naprawczych w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy,
nakładanie powłok odpornych na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy
techniczne, laminowanie płyt, laminowanie tkanin, papieru,
drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na zamówienie
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi
nauczania i rozrywki, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników naukowych, organizacja konferencji, usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy,
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia
personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie
pokazów lotniczych, organizowania pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usługi projektowe
i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania komputerowego, badania wytrzymałości materiałów
i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników spalinowych, odrzutowych
i tłokowych, projektowanie programów i oprogramowania
komputerowego w zakresie statków powietrznych, usługi
w zakresie pomiarów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi kartograficzne, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych I kompozytów, usługi w zakresie
doradztwa technicznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

496726
(220) 2019 03 05
INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IL Institute of Aviation Warsaw 1926

(531) 01.01.02, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych, silniki
statków powietrznych, pędnie do statków powietrznych,
przekładnie do pojazdów powietrznych, lotnicze układy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe
do napędzania statków powietrznych, silniki elektryczne
i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi,
podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów obojętnych - maszyny, generatory gazu, kompresory
do nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, generatory
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elektryczności, turbiny inne niż do pojazdów lądowych,
rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrznych,
9 osprzęt lotniczy, urządzenia zdalnego sterowania, aparatura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, satelity, urządzenia satelitarne,
urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia diagnostyczne do silników,
maszyny do testowania tworzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki,
lotnicze urządzenia komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi samolotów, elektroniczne
symulatory sportowe do treningu, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenia do automatycznej regulacji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do naprowadzenia lądujących statków powietrznych, kombinezony ochronne dla lotników,
generatory gazu do celów laboratoryjnych, urządzenia
do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej
i ich zespoły, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki
powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne, wiatrakowce,
szybowce, sterowce, balony powietrzne, zdalnie sterowane
obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do statków powietrznych,
podwozia statków powietrznych, płaty nośne do statków
powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła
do pojazdów powietrznych, hamulce do statków powietrznych, opony do statków powietrznych, fotele lotnicze, fotele
wyrzucane do statków powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych,
poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy
podwodne, poduszki powietrzne do pojazdów, systemy
alarmowe do statków powietrznych, silniki do pojazdów
lądowych,, 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi
marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, targów
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, selekcja personelu, 37 konserwacja
i naprawa statków powietrznych, naprawy i obsługa samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników
lotniczych, serwisowanie silników lotniczych, naprawa turbin, naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie systemów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa systemów do wykrywania pożaru, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją statków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów
z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie
powłok odpornych na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, laminowanie płyt, laminowanie tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na zamówienie
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi
nauczania i rozrywki, organizacja seminariów, szkoleń,
warsztatów, konkursów, pikników naukowych, organizacja
konferencji, usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne,
pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
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szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny
pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usługi projektowe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
oprogramowania komputerowego, badania wytrzymałości
materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń, silników spalinowych,
odrzutowych i tłokowych, projektowanie programów
i oprogramowania komputerowego w zakresie statków
powietrznych, usługi w zakresie pomiarów powietrznych,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi kartograficzne, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla
osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych i kompozytów, usługi w zakresie doradztwa technicznego.
496824
(220) 2019 03 07
A J BOGUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rekiny.pl
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechniane ogłoszeń reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
marketingu i reklamy, pośrednictwo handlowe bez kontaktu z towarem, w tym pośrednictwo handlowe w zakresie
sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwami usługi w zakresie
akwizycji, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, promocji sprzedaży, usługi
w zakresie wyceny działalności gospodarczej, gromadzenia
i wyszukiwania informacji o firmach, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i obsługa konferencji.
(210)
(731)

496917
(220) 2019 03 11
FUNDACJA POMÓŻ IM NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM
DLA DZIECI, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja „Pomóż Im” Białostockie Hospicjum
dla Dzieci
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(531) 02.09.01, 01.03.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele statutowe, 41 edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia,
w szczególności opieki paliatywnej i hospicyjnej wśród
dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, profilaktyki zachorowania
na raka wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także wolontariatu, 44 opieka hospicyjna nad
dziećmi, pediatryczna opieka paliatywna nad nieuleczalnie
chorymi dziećmi i ich rodzinami, perinatalna opieka paliatywna nad rodziną w przypadku stwierdzenia wady letalnej
płodu, opieka psychologiczna, opieka rehabilitacyjna i fizjoterapeutyczna,.
497560
(220) 2019 03 22
ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meduse

(210)
(731)

(531) 25.07.06, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja w zakresie bezpieczeństwa
farmakoterapii i suplementacji, szkolenia z zakresu wyrobów
medycznych, kosmetyków i produktów leczniczych, instruktaże w zakresie wdrażania procedur farmaceutycznych i ISO,
organizowanie i obsługa konferencji, seminariów i zjazdów,
nauczanie w postaci kursów on-line, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania biologiczne,
kontrola jakości, opinie eksperckie w zakresie suplementów
diety, przygotowywanie ocen klinicznych i dokumentacji
technicznych dla suplementów diety.
497566
(220) 2019 03 22
ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ein excellence in nutrition

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 25.01.10, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
cukierki do celów leczniczych, cukier do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych i medycznych, herbaty
lecznicze, korzenie lekarskie i kora do celów farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych, kwasy do celów farmaceutycznych, zioła
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lecznicze, oleje lecznicze, napary lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, preparaty witaminowe, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 29 białko
spożywcze, przekąski na bazie owoców, sensatka, warzywa
suszone, 31 algi spożywcze, chmiel, jagody, korzenie jadalne, ziarna, nasiona, orzechy, 42 analizy chemiczne, badania
bakteriologiczne, badania chemiczne, badania biologiczne,
kontrola jakości, opinie eksperckie w zakresie suplementów
diety, przygotowywanie ocen klinicznych i dokumentacji
technicznych dla suplementów diety.

(210)
(731)
(540)
(540)
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497942
(220) 2019 03 29
NARKIEWICZ MARTA EWA GATO LASHES, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Glamour VOLUME

(531)
497569
(220) 2019 03 22
ACERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ptbs POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA
SUPLEMENTÓW
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do celów
medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych i medycznych, herbaty lecznicze, korzenie
lekarskie i kora do celów farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasy do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, oleje lecznicze,
napary lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, preparaty witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, 29 białko spożywcze, przekąski na bazie owoców, serwatka, warzywa suszone, 31 algi spożywcze, chmiel,
jagody, korzenie jadalne, ziarna, nasiona orzechy, 41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii i suplementacji, szkolenia z zakresu wyrobów medycznych, kosmetyków
i produktów leczniczych, instruktaże w zakresie wdrażania
procedur farmaceutycznych i ISO, organizowanie i obsługa
konferencji, seminariów i zjazdów, nauczanie w postaci kursów on-line, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne,
badania biologiczne, kontrola jakości, opinie eksperckie w zakresie suplementów diety, przygotowywanie ocen klinicznych
i dokumentacji technicznych dla suplementów diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

497589
(220) 2019 03 22
ROJEK MARCIN RAFAŁ 2ARTS, Bębło
(znak słowno-graficzny)
NOTICK

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 21 urządzenia ultradźwiękowe do odstraszania
owadów, w tym komarów, kleszczy, pcheł.

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 17.02.01,
17.02.02, 26.03.04
(510), (511) 3 artykuły do przedłużania i zagęszczania rzęs:
kleje do rzęs, sztuczne rzęsy.
498132
(220) 2019 04 02
DASH DOT CREATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C DASH DOT CREATIONS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 przygotowywanie reklam, produkcja reklam,
reklama i usługi reklamowe, produkcja reklam telewizyjnych,
produkcja materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja
nagrań wideo w celach reklamowych, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pośrednictwem telefonu, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie
na taśmach wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, usługi nagrywania i produkcji audio, produkcja filmów animowanych, produkcja programów animowanych
i z udziałem aktorów, usługi studiów nagrań, wynajmowanie studiów filmowych, usługi studiów filmowych, produkcja studiów filmowych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, usługi
studiów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów nagrań,
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, świadczenie
usług w zakresie studiów nagrań wideo, usługi studiów
nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych
i studiów filmowych, usługi rozrywkowe w zakresie gier
komputerowych i wideo, montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, adaptacja i montaż kinematograficzny, edycja na-
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grań audio, edycja nagrań wideo, montaż filmów, montaż
filmów kinowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo,
nagrywanie muzyki, opracowywanie formatów do filmów,
produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja
filmów wideo i DVD, produkcja filmów wideo, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja efektów specjalnych do filmów,
produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej,
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja piosenek
do filmów, produkcja obrazów animowanych, produkcja
nagrań wideo, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań dźwiękowych
i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
nagrań audiowizualnych, produkcja muzycznych filmów
wideo, realizacja filmów kinematograficznych, świadczenie
usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, usługi
edycji nagrań audio i wideo, udostępnianie studiów audio
lub wideo, tworzenie filmów rysunkowych, usługi w zakresie
produkcji filmów wideo, usługi w zakresie produkcji filmów
kinematograficznych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów telewizyjnych, usługi studia nagrań
do filmów, usługi studiów nagrań dla telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, usługi
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, usługi
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, organizowanie konferencji związanych z reklamą,
42 grafika artystyczna, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi w zakresie grafiki komputerowej, wspomagane
komputerowo projektowanie grafiki wideo, programowanie
animacji komputerowych, usługi artystów grafików, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich,
projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, oprogramowanie komputerowe (projektowanie
-), opracowywanie oprogramowania gier komputerowych,
projektowanie oprogramowania do gier komputerowych,
programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier
komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie oprogramowania gier komputerowych
i wideo, projektowanie gier, projektowanie audiowizualnych
prac twórczych, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie graficzne w celu
kompilacji stron w Internecie, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie komputerowych stron
internetowych, projektowanie naukowe i technologiczne,
projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wizualne, renderowanie grafiki
komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), usługi graficzne,
usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie ilustrowania
(projektowanie).
(210) 498400
(220) 2019 04 08
(731) STYK-ŚWIĆ AGATA AD REM, Okszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Mocuś dziecinnie łatwy dla dziewczynek i chłopców

(531) 02.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 przyrządy do pobierania moczu dla dzieci, wkłady absorbujące mocz, torebki na mocz, pojemniki
na mocz, worki na mocz, rozszerzacze cewki moczowej, naczynia do badania moczu, strzykawki do cewki moczowej,
sondy do cewki moczowej, wszczepialne stenty do moczowodów, urządzenia do monitorowania przepływu moczu,
przyrządy do cewnikowania moczowodów, 35 prowadzenie
sklepów i/lub hurtowni z przyrządami do pobierania moczu,
artykułami medycznymi, reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

498617
(220) 2019 04 11
UAB GELSVA, Wilno, LT
(znak słowno-graficzny)
BELLA VENERA

(531) 06.07.04, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.
(210)
(731)
(540)
(540)

498622
(220) 2019 04 11
UAB GELSVA, Wilno, LT
(znak słowno-graficzny)
KRÖNUNGER

(531)

03.01.02, 05.13.25, 19.01.01, 24.01.13, 24.09.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, soki owocowe [napoje], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów.
498866
(220) 2019 04 16
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AURONERV
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)
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498869
(220) 2019 04 16
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUROTYNA
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

(210) 498890
(220) 2019 04 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.15, 04.05.05
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudelka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
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i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499012
(220) 2019 04 19
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CZYTANIE PRZED SPANIEM

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier kompu-
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terowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy,
broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy
fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
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sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie
graficzne.
499098
(220) 2019 04 24
KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.02
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, prowadzenie rejestrów pośredników w obrocie nieruchomościami, prowadzenie rejestrów zarządców
nieruchomości, prowadzenie rejestrów zarządców sądowych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, edukacja prawna, edukacja zawodowa, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, informacje
i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nauczanie, nauczanie prawa, organizacja konkursów
w dziedzinie budownictwa nieruchomości, organizacja
konkursów w dziedzinie projektowania nieruchomości,
organizacja konkursów w dziedzinie usług architektonicznych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody
nauczania na odległość, organizowanie wykładów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na kursach zarządzania, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie dokumentów,
publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów multimedialnych online, szkolenia
komputerowe, szkolenia personelu, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, testy edukacyjne, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, usługi szkolenia zawodowego, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie
publikowania online, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
zapewnianie szkoleń online, 45 doradztwo prawne w dziedzinie obrotu nieruchomościami, doradztwo prawne
w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
doradztwo prawne w dziedzinie zarządzania nierucho-
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mościami, doradztwo w dziedzinie prawa europejskiego,
doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, organizowanie świadczenia usług prawnych,
usługi biegłych sądowych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów.
(551) wspólny znak towarowy
(210)
(731)
(540)
(540)

499139
(220) 2019 04 25
LIS ALEKSANDER VANDER, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
VANDER

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 15.07.03
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze i lutownicze, dysze, końcówki wylotowe z metalu,
7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki, wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny], elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki,
frezarki, frezy [obrabiarki], piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe, piły [maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe
do odkurzaczy, kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce
do żywopłotów [maszyny], przyrządy tnące kosiarki [części
do maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, dmuchawy
elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy, membrany
do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy elektryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe
pompy głębinowe, pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, podnośniki samochodowe,
podnośniki pneumatyczne, klucze dynamometryczne
[maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne, spawarki, aparaty do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze,
przecinarki [obrabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu,
elektryczne ostrzałki do noży, zgrzewarki punktowe, mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natryskowe
do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety
dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki], urządzenia wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności,
wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części
do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami,
diamentowe wiertła do maszyn, tarcze tnące do użytku
z narzędziami elektrycznymi, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne do użytku z narzędziami
elektrycznymi, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, uchwyty do części maszyn polerujących,
uchwyty do ostrzy [części maszyn], brzeszczoty pił [części
maszyn], brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami,
brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił
wyrzynarek [części do maszyn], noże do maszyn, tarcze
tnące do użytku jako części maszyn, noże (części do maszyn), wkładki tnące [części do maszyn], końcówki tnące
[części do maszyn], szlifierki do łańcuchów, łańcuchy do pił,
łańcuchy do podnośników, tarcze do polerowania [części
do maszyn], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne,
węże do odkurzaczy, elektrody rdzeniowe spawalnicze
[elektryczne], maszyny do obróbki drewna, pługi śnieżne,
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części maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate
do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki, silniki
elektryczne do maszyn, prowadnice do maszyn, suporty,
uchwyty jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki węglowe do maszyn
elektrycznych, gaźniki, mechanizmy napędowe, mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulkowe,
łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych,
stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia
do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne,
maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, nitownice, koła
maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy,
gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi,
nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia
ręczne], imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki ręczne, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 baterie, ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe,
baterie litowo-jonowe, ogniwa i baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki dla akumulatorów, prostowniki,
maski do spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze,
11 lampy LED, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy
zimnego powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia
do pompowania opon, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, 17 węże parciane, węże ogrodowe, uszczelki do rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże
pneumatyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w formie pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły
[robocze], inne niż części maszyn, 22 linki do przycinania
obrotowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

499142
(220) 2019 04 25
LIS ALEKSANDER VANDER, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
VANDER

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze
i lutownicze, dysze, końcówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki,
wkrętarki elektryczne, wiertarki, wiertarki elektryczne, młoty
pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty wiertnicze, młoty
elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny], elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki], piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe,
piły tarczowe, piły [maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego,
worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, kosy [maszyny],
nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów [maszyny], przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory
i dmuchawy, membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy elektryczne, elektryczne pompy
głębinowe, spalinowe pompy głębinowe, pompy wodne,
podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, podnośniki
samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne,
spawarki, aparaty do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, przecinarki [obrabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne ostrzałki do noży, zgrzewarki punktowe,
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mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki],
urządzenia wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności,
wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, diamentowe
wiertła do maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami
elektrycznymi, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych,
uchwyty do części maszyn polerujących, uchwyty do ostrzy
[części maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty
pił do użytku z elektronarzędziami, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części
do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące do użytku jako
części maszyn, noże (części do maszyn), wkładki tnące [części do maszyn], końcówki tnące [części do maszyn], szlifierki
do łańcuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy do podnośników,
tarcze do polerowania [części do maszyn], polerki [maszyny
i urządzenia] elektryczne, węże do odkurzaczy, elektrody
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], maszyny do obróbki
drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki, silniki elektryczne, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki węglowe
do maszyn elektrycznych, gaźniki, mechanizmy napędowe,
mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulkowe, łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych,
stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia
do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne,
maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, nitownice, koła
maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy,
gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi, nożyce,
klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia ręczne],
imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki ręczne,
tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 baterie,
ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa i baterie elektryczne, ładowarki do baterii,
ładowarki dla akumulatorów, prostowniki, maski do spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze, 11 lampy LED,
dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowania opon, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, 17 węże parciane, węże ogrodowe, uszczelki
do rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże pneumatyczne,
niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w formie pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 22 linki do przycinania obrotowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

499143
(220) 2019 04 25
LIS ALEKSANDER VANDER, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
VANDER

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze
i lutownicze, dysze, końcówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki,

Nr ZT37/2019

wkrętarki elektryczne, wiertarki, wiertarki elektryczne, młoty
pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty wiertnicze, młoty
elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny], elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki], piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe,
piły tarczowe, piły [maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego,
worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, kosy [maszyny],
nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów [maszyny], przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory
i dmuchawy, membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy elektryczne, elektryczne pompy
głębinowe, spalinowe pompy głębinowe, pompy wodne,
podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, podnośniki
samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne,
spawarki, aparaty do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, przecinarki [obrabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne ostrzałki do noży, zgrzewarki punktowe,
mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki],
urządzenia wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności,
wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, diamentowe
wiertła do maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami
elektrycznymi, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych,
uchwyty do części maszyn polerujących, uchwyty do ostrzy
[części maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty
pił do użytku z elektronarzędziami, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części
do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące do użytku jako
części maszyn, noże (części do maszyn), wkładki tnące [części do maszyn], końcówki tnące [części do maszyn], szlifierki
do łańcuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy do podnośników,
tarcze do polerowania [części do maszyn], polerki [maszyny
i urządzenia] elektryczne, węże do odkurzaczy, elektrody
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], maszyny do obróbki
drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki, silniki elektryczne do maszyn, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki
węglowe do maszyn elektrycznych, gaźniki, mechanizmy
napędowe, mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe,
łożyska kulkowe, łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek
elektrycznych, stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, nitownice, koła maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży
i ostrzy, gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty,
obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi,
nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia
ręczne], imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki
ręczne, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne,
9 baterie, ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa i baterie elektryczne, ładowarki
do baterii, ładowarki dla akumulatorów, prostowniki, maski
do spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze, 11 lampy LED, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pom-
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powania opon, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, 17 węże parciane, węże ogrodowe, uszczelki
do rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże pneumatyczne,
niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w formie pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 22 linki do przycinania obrotowego.
499165
(220) 2019 04 25
DROZD MATEUSZ ARTUR, Rzeszów;
JÓŹWIAK FILIP, Jaworzno;
NIEZNAJ MARCIN GRZEGORZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Slow Runners
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów
w zakresie sportów elektronicznych.
(551) wspólne prawo ochronne
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(540) VE Europejski Instytut Edukacji ENGRAM

(210)
(731)

499394
(220) 2019 06 21
FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MOZAIKER AKORD
(510), (511) 17 systemy ociepleń budynków oparte na styropianie lub wełnie mineralnej, masy uszczelniające, uszczelniające poliuretanowe, pianki montażowe, taśmy uszczelniające
z gumy, tworzyw sztucznych z siatką z tworzyw sztucznych,
19 masy szpachlowe, masy klejowo-szpachlowe, zaprawy
budowlane, pianki montażowe, płyty styropianowe, siatki
z włókna szklanego, tynki ochronno-dekoracyjne, tynki mineralne.

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.21, 02.05.05, 02.05.23, 27.05.22
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210)
(731)
(540)
(540)

499701
(220) 2019 05 14
DUDEK PAWEŁ PABLO, Łąkta Dolna
(znak słowno-graficzny)
MT MACHINE TRADE maszyny budowlane

(210)
(731)

(210) 499539
(220) 2019 05 09
(731) Tosara Pharma Limited, Baldoyle, IE
(540) (znak słowny)
(540) SUDOCREM EXPERT
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji skóry nie mające działania leczniczego, produkty toaletowe nie mające działania
leczniczego, z wyłączeniem antyperspirantów, 5 preparaty
i substancje farmaceutyczne i weterynaryjne, kremy o działaniu leczniczym przeznaczone dla ludzi i dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym.
(210)
(731)
(540)
(540)

499577
(220) 2019 05 10
RÓŻANKA MARCEL, Piekary Śląskie
(znak słowno-graficzny)
obers lesien OBERSCHLESIEN

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn budowlanych, sprzętu
budowlanego, akcesoriów budowlanych, elektronarzędzi,
sprzętu ogrodniczego, pojazdów, materiałów budowlanych,
instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, paliwa, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowanie i druk prospektów reklamowych,
usługi marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie handlu, usługi agencji importowo - eksportowej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wynajmowanie nośników
reklamowych.
499739
(220) 2019 05 15
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANTED WHITE BY THIRSTY FISH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.11, 14.07.01
(510), (511) 41 produkcja muzyczna.
499663
(220) 2019 05 13
EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 03.09.01, 03.09.11, 25.01.15, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
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499740
(220) 2019 05 15
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANTED RED BY THIRSTY COW
(210)
(731)
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(540) Pub|Sklep STARY ELF Sklep|Pub VS Group 2019
STARY ELF 2019 Piwo z Beczki

(531)
(531)

03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 25.01.15, 25.07.01, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

499929
(220) 2019 05 17
MURAWSKA PATRYCJA LILLA CAFE, Poznań
(znak słowno-graficzny)
LILLA Cafe

(531) 05.05.01, 25.07.25, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów i restauracji,
bary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe,
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, informowanie
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rzeźbienie w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, domy turystyczne,
motele, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, wynajem budynków
przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania (posiedzenia,
narady), wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
500026
(220) 2019 05 20
VS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.18, 07.15.08, 19.01.01,
19.01.05
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
43 usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, tymczasowe zakwaterowanie, usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi
hotelowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi kawiarni, usługi hoteli i moteli, motele, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, usługi snack-barów, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem budynków przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].
(210)
(731)
(540)
(540)

500046
(220) 2019 05 21
POCHYLSKA EWELINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LOVE BEAUTY gabinety kosmetyki profesjonalnej

(531) 02.09.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki do stosowania na skórę, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających kosmetyki, 44 usługi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
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500055
(220) 2019 05 21
POLIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polidea
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi doradztwa informatycznego, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania nad oprogramowaniem komputerowym,
diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania
oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, kompilacja
stron internetowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, modyfikowanie programów komputerowych, naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie
baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego, programowanie animacji komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie stron internetowych,
projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie oprogramowania do smartfonów, projektowanie
portali sieciowych, projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie systemów informatycznych,
projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, testowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, usługi konsultacyjne w zakresie
programowania komputerów, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych
transakcji, grafika artystyczna, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi w zakresie grafiki komputerowej,
wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo.
(210)
(731)
(540)
(540)

500289
(220) 2019 05 27
KRZYŻKOWIAK MARLENA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Babiarnia

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki, tusze do rzęs,
balsamy do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, kosmetyki do rzęs, barwniki do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, farba
do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje do przymocowy-
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wania sztucznych rzęs, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do mocowania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs,
włosów i paznokci, bawełniane płatki kosmetyczne, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, 41 organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, kształcenie
praktyczne [pokazy] w zakresie stylizacji rzęs, 44 usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi koloryzacji rzęs,
usługi farbowania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs,
usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, salony piękności, usługi wizażystów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500291
(220) 2019 05 27
ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(znak słowno-graficzny)
FIRMA ROLESKI

(531) 26.01.02, 26.01.18, 29.01.14, 27.05.01, 24.09.03, 24.09.07
(510), (511) 29 przeciery warzywne, koncentraty warzywne, pasty warzywne, koncentraty pomidorowe, pomidory
przetworzone, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty zup,
buliony, koncentraty bulionów, preparaty do przygotowywania zup, 30 sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy
majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy,
musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe,
majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe,
ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(210) 500307
(220) 2019 05 27
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowny)
(540) ROLESKI
(510), (511) 29 przeciery warzywne, koncentraty warzywne, pasty warzywne, koncentraty pomidorowe, pomidory
przetworzone, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty zup,
buliony, koncentraty bulionów, preparaty do przygotowywania zup, 30 sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy
majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy,
musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe,
majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe,
ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(210) 500365
(220) 2019 05 28
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripex HOT
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
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i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500367
(220) 2019 05 28
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Gripex CONTROL

(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.13.21, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
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środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500368
(220) 2019 05 28
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
ULTRAPIRYNA PLUS

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
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do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500369
(220) 2019 05 28
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Artresan OPTIMA 1 DAY
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ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze,
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała,
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
500391
(220) 2019 05 28
KANCELARIA SYNDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBBC Restructuring & Bankruptcy Business Center
(210)
(731)

(531)

02.09.22, 25.07.23, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.14, 26.01.01, 26.01.05, 25.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy

(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania prawne, doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 500401
(220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.02.03, 29.01.14, 11.03.03
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)

500439
(220) 2019 05 29
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza

Nr ZT37/2019

(540) (znak słowny)
(540) inspirujemyenergia
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne
i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne
i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą oraz
poprzez strony internetowe, usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja, konserwacja,
naprawa ogniw fotowoltaicznych.
500614
(220) 2019 06 03
AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
W ŁODZI, ŁÓDŹ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CKP Centrum Kształcenia Podyplomowego
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, prowadzenie szkół, informacje
o edukacji, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, seminariów, warsztatów i szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie korespondencyjne, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie sprawdzianów edukacyjnych.
(210) 500629
(220) 2019 06 03
(731) KUSZNERKO BARTOSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RSPWN
(510), (511) 25 odzież niemowlęca, odzież dziecięca, odzież
wieczorowa, odzież treningowa, odzież ciążowa, odzież
męska, odzież skórzana, odzież wodoodporna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież damska, okrycia wierzchnie
[odzież], obuwie niemowlęce, obuwie dziecięce, obuwie
wieczorowe, obuwie treningowe, obuwie męskie, obuwie
skórzane, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie
damskie, nakrycia głowy, w tym kapelusze, czapki, daszki,
kaptury, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym
usługi sprzedaży wysyłkowej, online lub za pośrednictwem
katalogów w odniesieniu do następujących towarów: odzież
niemowlęca, odzież dziecięca, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież ciążowa, odzież męska, odzież skórzana, odzież wodoodporna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież damska, okrycia wierzchnie [odzież], obuwie
niemowlęce, obuwie dziecięce, obuwie wieczorowe, obuwie treningowe, obuwie męskie, obuwie skórzane, obuwie
rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie damskie, nakrycia
głowy, w tym kapelusze, czapki, daszki, kaptury usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

Nr ZT37/2019
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500636
(220) 2019 06 03
ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER ŁYŻWIŃSKA RENATA
REMI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korbo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane
z edukacją dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne,
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje
mobilne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci,
programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu
[oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], roboty
edukacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 28 zabawki, flippery,
zabawki edukacyjne, kolejki zabawki, drony (zabawki), zabawki mówiące, zabawki nakręcane, zabawki elektroniczne,
zabawki modułowe, zabawki inteligentne, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane,
zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki
– pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla
niemowląt, elektroniczne zabawki do nauki, zabawki akcji
na baterie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie obsługiwane latające
zabawki, pojazdy sterowane radiowo, elektryczne zabawki
akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, pojazdy jeżdżące dla dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy,
klocki do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki
do zabawy, które można wzajemnie łączyć, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki do piętrowego układania, zabawki
mechaniczne [z tworzyw sztucznych], zabawki do sprzedaży
w postaci zestawów, roboty zabawki sterowane za pomocą
radia, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, sterowniki do zabawek, roboty zmieniające się w inne zabawki,
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, gry, gry mechaniczne, gry planszowe, elektroniczne gry
planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry
edukacyjne dla dzieci, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki
inteligentne, nakręcane chodzące zabawki, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki sprzedawane w formie
zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe],
gry towarzyskie, urządzenia do gier elektronicznych, plansze
do gier, 35 administrowanie sprzedaży, promocja sprzedaży,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, sprzedaż detaliczna
związana z zabawkami, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z pomocami naukowymi, produkcja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, usługi w zakresie zamówień online, 41 edukacja przedszkolna, edukacja
w dziedzinie informatyki, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy w zakresie opracowywania programów

21

i sprzętu komputerowego, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja, gry internetowe [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, nauczanie wspomagane komputerowo, pokazy edukacyjne, publikacje multimedialne, usługi doradcze
w zakresie edukacji, 42 projektowanie zabawek, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500639
(220) 2019 06 03
KUSZNERKO BARTOSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RSPWN

(531) 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież niemowlęca, odzież dziecięca, odzież
wieczorowa, odzież treningowa, odzież ciążowa, odzież
męska, odzież skórzana, odzież wodoodporna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież damska, okrycia wierzchnie
[odzież], obuwie niemowlęce, obuwie dziecięce, obuwie
wieczorowe, obuwie treningowe, obuwie męskie, obuwie
skórzane, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie
damskie, nakrycia głowy, w tym kapelusze, czapki, daszki,
kaptury, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym
usługi sprzedaży wysyłkowej, online lub za pośrednictwem
katalogów w odniesieniu do następujących towarów: odzież
niemowlęca, odzież dziecięca, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież ciążowa, odzież męska, odzież skórzana, odzież wodoodporna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież damska, okrycia wierzchnie [odzież], obuwie
niemowlęce, obuwie dziecięce, obuwie wieczorowe, obuwie treningowe, obuwie męskie, obuwie skórzane, obuwie
rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie damskie, nakrycia
głowy, w tym kapelusze, czapki, daszki, kaptury usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
(210) 500641
(220) 2019 06 03
(731) KUSZNERKO BARTOSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOOD GAME BREWERY
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], barley wine
[piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej, online lub za pośrednictwem katalogów w odniesieniu do następujących towarów: piwo bezalkoholowe, piwo
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słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego],
barley wine [piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, usługi handlu detalicznego oraz detalicznego online związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo
usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500642
(220) 2019 06 03
KUSZNERKO BARTOSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GOOD GAME BREWERY

Nr ZT37/2019

(531)

16.03.01, 02.01.23, 02.09.04, 07.01.08, 16.01.04, 14.05.23,
24.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 45 usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, usługi detektywistyczne, konsultacje dotyczące
zapobiegania pożarom, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów
bezpieczeństwa, usługi monitoringu, monitoring alarmów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, opieka nad domem
pod nieobecność właścicieli, ochrona osobista, usługi strażników ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochroniarskie
w budynkach, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia,
dzierżawa alarmów pożarowych, otwieranie zamków zabezpieczających.
500727
(220) 2019 06 05
IMPREFARB FABRYKA FARB SPÓŁKA JAWNA
DĄBROWSCY, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AluStars

(210)
(731)

(531) 11.03.03, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], barley wine
[piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej, online lub za pośrednictwem katalogów w odniesieniu do następujących towarów: piwo bezalkoholowe, piwo
słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego],
barley wine [piwo], piwo typu saison, piwo typu koźlak, usługi handlu detalicznego oraz detalicznego online związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo
usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500659
(220) 2019 06 04
KRYŁOWICZ MARIAN, Poznań
(znak słowno-graficzny)
WIZYJNY MONITORING ALARMOWY WŁAMANIE
NA ŻYWO-INTERWENCJA

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 narożniki, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, metalowe usztywnienia jako okucia budowlane, metalowe wsporniki dla budownictwa.
(210) 500731
(220) 2019 06 05
(731) SIWIK CEZARY LANO MEBLE, Tyble
(540) (znak słowny)
(540) LANO MEBLE
(510), (511) 20 biurka, bezpieczne łóżeczka dziecięce, biurka
modułowe (meble), biurka do celów biurowych, biurka i stoły, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego,
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, elementy mebli
segmentowych, niemetalowe (meble), elementy meblowe,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin (poduszki),
fotele, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komody (meble), łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe,
materace łóżkowe, meble dla dzieci, meble domowe, meble
sypialne, modułowe układy półek (meble), poduszki, pościel
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, półki wiszące (meble), półki ścienne, regały.
(210) 500732
(220) 2019 06 05
(731) MIERZWIŃSKA MAJA GRAZZIO, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) GRAZZIO
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria ze złota, naszyjniki [biżuteria], sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, ozdoby [biżuteria],
pierścionki [biżuteria], perły [biżuteria], biżuteria damska, łańcuszki [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], medaliony [biżuteria],
broszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne,
szkatułki na biżuterię, biżuteria z diamentami, biżuteria dla
dzieci, biżuteria na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, części
i akcesoria do biżuterii, wisiorki z bursztynu będące biżuterią,
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szkatułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych,
szkatułki na biżuterię nie z metalu, zegarki wykonane z metali szlachetnych, zegarki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, 42 projektowanie biżuterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

500734
(220) 2019 06 05
JACHOWSKI ANDRZEJ, Dąbrowno
(znak słowno-graficzny)
MVS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, 38 przekierowywanie wszelkiego
rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie
wiadomości internetowych], świadczenie usług komunikacji
głosowej przez Internet, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja danych, zapewnianie
dostępu do internetowych linii czatowych, przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnianie linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu,
przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (web
messaring), transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania bazami danych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami
multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami.
500934
(220) 2019 06 10
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELLFOOD

(210)
(731)
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(531) 05.07.02, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach na kupno
i sprzedaż produktów, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 36 notowania giełdowe, transakcje finansowe, 42 platforma internetowa do handlu elektronicznego,
projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami.
500973
(220) 2019 06 11
VARSOVIA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY VARSOVIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, reklama, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania, wynajem biur do coworkingu, zarządzanie nieruchomością, 41 organizowanie
balów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), biura zakwaterowania
(hotele, pensjonaty), domy turystyczne, kafeterie (bufety),
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc
w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

501216
(220) 2019 06 17
3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
SensAl

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe oparte
na sztucznej inteligencji, automatyzujące procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane,
aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi doradcze, informacyjne i konsultingowe w zakresie zaawansowanej analizy
biznesowej opartej o oprogramowanie komputerowe wykorzystujące sztuczną inteligencję, doradztwo biznesowe poprzez analizę dużych zbiorów danych, 42 usługi w zakresie zaawansowanej analizy biznesowej związane z oprogramowaniem komputerowym, opartym na sztucznej inteligencji automatyzującym procesy podejmowania decyzji, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie chmur
obliczeniowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
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komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy cell

501228
(220) 2019 06 17
GUCZKOWSKI MATEUSZ, GUCZKOWSKI FILIP
SUPERTRADE SPÓŁKA CYWILNA, Żołędowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smuve

(531) 14.07.12, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 7 roboty jako maszyny, roboty do zastosowania
w przemyśle, manipulatory przemysłowe jako maszyny, mechanizmy robotyczne do przenoszenia, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, roboty do użytku
przemysłowego, roboty przemysłowe, 9 instalacja elektryczna do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42 oprogramowanie komputerowe
(aktualizacja -), oprogramowanie komputerowe (instalacje
-), oprogramowanie komputerowe (projektowanie -), oprogramowanie komputerowe (konserwacja), oprogramowanie
komputerowe jako doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, 7 maszyny i urządzenia do polerowania do użytku domowego [elektryczne], elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, roboty przemysłowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, urządzenia do przenoszenia i transportu, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], odkurzacze
do użytku domowego, 9 kamery nadzorujące, kamery termowizyjne, kamery na podczerwień, kamery do pojazdów,
kamery bezpieczeństwa, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, cyfrowe wagi łazienkowe, kamery internetowe, głośniki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe
z możliwością podłączenia, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, domofony falowodowe, wagi łazienkowe, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki douszne, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, dzwonki wewnętrzne, dzwonki alarmowe, elektryczne dzwonki
do drzwi, domofony falowodowe, domofony, alkomaty, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, diody świecące
[LED], czujniki położenia LED, baterie, baterie litowe, baterie
litowo - jonowe, baterie do oświetlania, baterie akumulatorowe litowe, baterie do telefonów, baterie elektryczne, diody
świecące [LED], czujniki położenia LED, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektryczne ściemniacze światła,
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, 10 ciśnieniomierz do użytku medycznego, aparaty do analizy zawartości alkoholu w wydzielinie układu oddechowego [do celów
medycznych], ciśnieniomierz, 11 nawilżacze powietrza, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi
[LED], wiatraki biurowe na USB, wiatraki napędzane silnikiem
do wentylacji, wiatraki sufitowe z wbudowanymi światłami,
bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne
instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektroluminescencyjne źródła światła, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], oświetlenie
typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], urządzenia LED
do suszenia paznokci, oprawy oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, lampy
LED, taśmy LED, latarki LED, oprawki do lamp elektrycznych,
światła sufitowe, lampy stojące, światła rowerowe, żyrandole,
elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, kuliste klosze
do lamp, klosze do lamp [kominki].
(210)
(731)

501246
(220) 2019 06 17
EASY ROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

501262
(220) 2019 06 17
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZIMNOTŁOCZONE SOKI HORTEX: Z OWOCÓW
WYCISKAMY WIĘCEJ.
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne
soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub
żelazem i/lub solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne,
z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez
dodatku ekstraktów roślinnych.
(210)
(731)

501361
(220) 2019 06 19
2K ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRAY DO ZĘBÓW & W DROGĘ
(210)
(731)
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(531)

02.01.01, 02.01.23, 02.03.02, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.16, 05.03.14, 05.07.23, 02.09.10, 01.15.15
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, kosmetyki, odświeżacze
do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji ust, proszek do zębów, pasta do zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny
do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów, pasty
wybielające do zębów, preparaty wybielające do zębów,
kremy wybielające do zębów, płyn do czyszczenia zębów,
żele do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, dentystyczne
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych,
nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze spraye
do jamy ustnej, spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, 5 preparaty dentystyczne, dezynfekcyjne środki
do celów higienicznych, leki do celów stomatologicznych,
płyny do płukania ust, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze, spraye antybakteryjne, spraye antyalergiczne, leczniczy
spray do jamy ustnej, spraye ziołowe do celów medycznych,
spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, suplementy
diety, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne,
suplementy ziołowe, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety składające się z witamin, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym.
501368
(220) 2019 06 19
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO
RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MuFo
(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.23, 02.09.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
501379
(220) 2019 06 19
THE FOOD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) SREBRZANKA
(510), (511) 32 woda, w tym woda mineralna, woda mineralizowana, smakowa woda mineralna, woda źródlana, woda
gazowana, woda niegazowana, woda kokosowa jako napój,
woda sodowa, woda gazowana wzbogacona witaminami,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje izotoniczne, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 33 alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe aromatyzowane, wódka.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

25

501387
(220) 2019 06 19
GOLONKO ANDRZEJ MIROSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SiloControl Grain Trust

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 6 silosy metalowe, 7 elewatory rolnicze, 9 instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
501477
(220) 2019 06 24
B PLUS B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Modlnica
(540) (znak słowny)
(540) MOLEKO
(510), (511) 1 produkty chemiczne zwłaszcza przeznaczone dla przemysłu, antystatyczne preparaty nie do celów
domowych, spoiwa do betonów, środki wodoszczelne oraz
do uszlachetniania, impregnowania, konserwacji betonów,
kamienia, wyrobów ceramicznych i zapraw budowlanych,
preparaty ognioodporne, środki grzybobójcze, środki antykorozyjne, masy wypełniające, szpachlowe, środki do gruntowania i wykańczania powierzchni, środki do wybielania
materiałów, zaprawy murarskie dla budownictwa, kleje
do budownictwa, rozpuszczalniki do farb, lakierów, emalii,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci
folii i proszku do użytku w malowaniu, 6 budowlane materiały metalowe, metalowe rury, złączki, kształtki, króćce, zawory, armatura do przewodów metalowych, obejmy, zaciski,
gwoździe, śruby, wkręty, kotwy, haki, kołki rozporowe metalowe, kształtowniki metalowe, rynny, rury spustowe, kosze
dachowe metalowe, obróbki blacharskie dachów i gzymsów, boazerie metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, bramy, furtki, ogrodzenia
i elementy ogrodzenia metalowe, stolarka metalowa, blachy,
pręty, liny, łańcuchy, druty metalowe, okucia metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kominy metalowe, konstrukcje,
kratownice, kraty metalowe, palety metalowe, pojemniki,
zbiorniki metalowe, wyroby ślusarskie, schody i elementy
schodów metalowe, dachówki, gąsiory metalowe, drabiny
metalowe, pokrywy metalowe, szalunki metalowe, ścianki,
stropy, pomosty metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, boazerie niemetalowe, sufity podwieszane, kasetony
niemetalowe, kamień budowlany, wyroby ceramiczne budowlane, materiały wiążące, materiały ogniotrwałe, piasek,
kruszywa, zaprawy, spoiwa, powłoki budowlane, mieszanki
i zaprawy do wytwarzania wylewek i faktur powierzchniowych ścian, sufitów, elementów architektonicznych budynków, dachówki, gąsiory, rynny, rury spustowe, kosze dachowe niemetalowe, obróbki dachów i gzymsów niemetalowe,
materiały do pokrycia powierzchni dróg, placów, pokrycia
niemetalowe ścian, płyty, krawężniki, kostka do budowy
dróg, placów, chodników, materiały bitumiczne, papa, folie,
płytki okładzinowe ścienne i podłogowe, drewno budowlane, parkiety, mozaiki, deski i panele podłogowe niemetalowe, suche tynki, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe,
sklejka, pilśnia, płyty paździerzowe, płyty wiórowe, materiały
izolacyjne termiczne, rury niemetalowe, szkło budowlane,
stolarka niemetalowa i jej elementy, schody niemetalowe
i ich elementy, drabiny niemetalowe, kominy niemetalowe
(210)
(731)
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i ich elementy, materiały konstrukcyjne niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe i ich elementy, rury sztywne niemetalowe, szalunki niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

501578
(220) 2019 06 26
KACPRZAK IWONA AKADEMIA PAMIĘCI, Książenice
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA PAMIĘCI

(531) 26.04.01, 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, szkolenia z technik pamięci, szybkiego
czytania, efektywnej nauki i rozwoju osobistego.
501620
(220) 2019 06 27
VELEZ MARCELO ANDINO MŁODSZY BRAT.
RODZINNA KOORDYNACJA OPIEKI GERIATRYCZNEJ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) młodszy brat

(210)
(731)

(531) 26.01.22, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 ośrodki opieki dziennej, usługi tymczasowej
opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi
domów opieki dla osób w podeszłym wieku, domy dla ludzi
starszych, informacja w zakresie ww. usług, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi pielęgniarskie, domowa opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna,
usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi domów opieki, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki dla osób starszych, pielęgniarstwo geriatryczne, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie
ocena sprawności fizycznej, opieka zdrowotna w zakresie
terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów i sprzętu opieki
długoterminowej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki
korekcyjnej, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia,
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi, informacja w zakresie ww. usług, 45 usługi
w zakresie opieki, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom starszym, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom
niepełnosprawnym, opieka zastępcza, dotrzymywanie towarzystwa jako opieka osobista, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, organizowanie
świadczenia usług prawnych, pośrednictwo w procedurach
prawnych, usługi dozorcze- concierge, usługi koordynatora
w zakresie opieki, usługi osobistych doradców w zakresie
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zakupów- personal shopper, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, świadczenie usług
w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących
na choroby przewlekłe oraz dla ich rodzin, świadczenie
usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów
cierpiących na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług
wsparcia emocjonalnego, informacja w zakresie ww. usług.
(210) 501751
(220) 2019 07 01
(731) UAB GELSVA, Wilno, LT
(540) (znak słowny)
(540) DIRTY DUCK
(510), (511) 32 piwo.
(210) 501830
(220) 2019 07 03
(731) MODLIŃSKI RAFAŁ HEMP ETERNITY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Konopniak
(510), (511) 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułki,
chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna,
dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata
mrożona, herbatniki petit-beurre, kakao, kanapki, karmelkicukierki, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, krakersy,
kukurydza prażona- popcorn, lody, sorbety jako lody, jogurt
mrożony jako lody spożywcze, lukier do ciast, lukier lustrzany
- polewa lustrzana, lukrecja- cukiernictwo, makaroniki- wyroby cukiernicze, marcepan, miętówki odświeżające oddech,
muesli, musy deserowe, musy czekoladowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie rumianku, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
ocet piwny, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe - wyroby cukiernicze, pastyła jako wyroby cukiernicze,
pastylki jako wyroby cukiernicze, pasty na bazie czekolady,
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
piernik, pizza, placki, pomadki jako cukierki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie ryżu, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, wyroby
cukiernicze, zefir jako wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy, 32 napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe,
napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, sorbety jako napoje, woda- napoje, soki warzywnenapoje, woda mineralna- napoje, kwas chlebowy jako napoje
bezalkoholowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, bezalkoholowe napoje z soków, owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, barley wine- piwo, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, drinki na bazie piwa, piwo, piwo słodowe, aperitify bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, esencje do produkcji
napojów, napój imbirowy, pomidorowy sok jako napój, syro-
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py do napojów, pastylki do napojów gazowanych, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, lemoniada, owocowe nektary, bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki, syrop do lemoniady, woda litowa, woda selcerska,
woda stołowa, woda sodowa, woda gazowana, preparaty
do produkcji wód gazowanych, 33 cydr, napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, koktajle, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

501903
(220) 2019 07 05
SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
ESPACE SANTI

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe,
kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne
dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież
chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem,
odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skarpetki podgrzewane elektrycznie, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie
zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla
nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety,
bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna
wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem,
odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry,
pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice
jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia,
ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków,
kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(210) 501904
(220) 2019 07 05
(731) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SmartSeals

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe,
kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne
dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież
chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem,
odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skarpetki podgrzewane elektrycznie, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie
zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla
nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety,
bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna
wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem,
odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry,
pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice
jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia,
ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków,
kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
501916
(220) 2019 07 05
ŻYBULA MACIEJ LEONARD SOCIAL ART STUDIO,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BEES & HONEY
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 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, 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 biz(210)
(731)
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nesem, 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, 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, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 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, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, 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 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 on-line w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, 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 public
relations, usługi relacji z mediami, 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 związane z listami prezentów, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamo-
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wych], 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,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 38 agencje informacyjne,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów,
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, pro-
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dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia
filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe,
tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne świadczone przez
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi
imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
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systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
502065
(220) 2019 07 09
LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biolift THERAPY
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, analizatory składu ciała, aparatura analityczna do celów medycznych,
analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych, aparatura do analiz do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia do stymulacji nerwów, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, przyrządy do usuwania płynów z ciała ludzkiego, analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych, 44 pielęgnacja urody, usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące
urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, wynajem sprzętu
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, gabinety pielęgnacji skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

502069
(220) 2019 07 09
HAWRYSZKO IGOR BARTŁOMIEJ, Kielce
(znak słowno-graficzny)
LOKUM NIERUCHOMOŚCI
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 14.05.21, 26.01.03, 26.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, 36 wycena nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, timesharing
nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wyceny
finansowe nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi
zarządzania nieruchomościami, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, finansowanie projektów deweloperskich, zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące rozbudowy nieruchomości, 37 budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych.
502072
(220) 2019 07 09
UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rymanów Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) CELESTYNKA
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa: gazowana,
nie gazowana, lekko gazowana, napoje owocowe, napoje
bezalkoholowe, lemoniada, oranżada.

(210)
(731)

502073
(220) 2019 07 10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPar
(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPar

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
502088
(220) 2019 07 10
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX PRZETARTE
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, musy owocowe,
przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców, sałatki
owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, skórki
owocowe, chipsy owocowe, przekąski z owoców, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie suszonych owoców, smoothie owocowe, warzywne i owocowo - warzywne z przewagą produktów mlecznych, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców
i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30 wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, przekąski z musli,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie kukurydzy, musy, musy deserowe, musy
czekoladowe, sorbety, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary
owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe,
warzywne i owocowo - warzywne, soki tłoczone owocowe,
warzywne i owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami
i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne,
owocowo - warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion,
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.
(210)
(731)

502171
(220) 2019 07 12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIPRex
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
(210)
(731)

502074
(220) 2019 07 10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
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502172
(220) 2019 07 12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIPRex
(210)
(731)
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wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski
do spodni damskie oraz męskie.
502368
(220) 2019 07 17
ALGORY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
502173
(220) 2019 07 12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIPRex DUO
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
502178
(220) 2009 07 22
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.,
Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) ALCOLOCK
(510), (511) 9 urządzenia do unieruchamiania pojazdów
w wyniku wykrycia alkoholu we krwi ich rzekomego prowadzącego, urządzenia do unieruchamiania pojazdów w wyniku pomiaru alkoholu przekraczającego próg bezpieczeństwa
we krwi ich rzekomego prowadzącego, przyrządy do badania alkoholu w wydychanym powietrzu, 37 usługi instalacyjne i naprawy urządzeń do unieruchamiania pojazdów
w wyniku wykrycia alkoholu we krwi ich rzekomego prowadzącego, urządzeń do unieruchamiania pojazdów w wyniku
pomiaru alkoholu przekraczającego próg bezpieczeństwa
we krwi ich rzekomego prowadzącego, przyrządów do badania alkoholu w wydychanym powietrzu.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

502363
(220) 2019 07 17
ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MALEDIVES Paradise collection

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry tj.: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zakupowe, kuferki,
kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, kosmetyczki,

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania z Internetu, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, oprogramowanie do day tradingu, oprogramowanie do day
tradingu do pobrania, oprogramowanie do day tradingu
zapisane na nośnikach danych, oprogramowanie do day
tradingu w postaci aplikacji mobilnych, komputerowe stacje robocze, systemy komputerowe tworzące komputerowe stanowiska pracy, systemy komputerowe z wieloma
stanowiskami pracy, komputery i sprzęt komputerowy,
komputery przenośne, laptopy, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury i myszy komputerowe, monitory komputerowe, komputerowe wyświetlacze LCD i LED,
napędy dysków do komputera, skanery komputerowe,
kamery komputerowe, mikrofony komputerowe, głośniki komputerowe, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe,
dyski optyczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
następujących towarów: oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania z Internetu, nośniki danych do komputerów z wgranym
oprogramowaniem, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, oprogramowanie do day tradingu, oprogramowanie
do day tradingu do pobrania, oprogramowanie do day
tradingu zapisane na nośnikach danych, oprogramowanie
do day tradingu w postaci aplikacji mobilnych, komputerowe stacje robocze, komputerowe stanowiska pracy, systemy komputerowe z wieloma stanowiskami pracy, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne, laptopy,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury
i myszy komputerowe, monitory komputerowe, komputerowe wyświetlacze LCD i LED, napędy dysków do komputera, skanery komputerowe, kamery komputerowe, mikrofony
komputerowe, głośniki komputerowe, dyski magnetyczne,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty jako złącza elektryczne, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo - eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie,
36 usługi finansowe, udostępnianie informacji finansowych
online, udostępnianie informacji giełdowych, analizy finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, usługi związane z transakcjami finansowymi, organizowanie transakcji
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finansowych, dokonywanie transakcji finansowych, handel
transakcjami terminowymi, obsługa transakcji finansowych
on-line, prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym,
transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, usługi w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi,
pośrednictwo w zakresie finansowych instrumentów pochodnych, obrót finansowymi instrumentami pochodnymi,
organizacja rynków handlowych w zakresie instrumentów
pochodnych, 38 usługi łączności elektronicznej w zakresie
przygotowywania informacji finansowych, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą
środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany
danych w formie elektronicznej, usługi internetowe w zakresie transmisji danych giełdowych oraz liczbowych przez
Internet, 42 projektowanie, tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych, zwłaszcza komputerowych stacji
roboczych, komputerowych stanowisk pracy, systemów
komputerowych z wieloma stanowiskami pracy, analizy
systemów komputerowych, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie, powielanie, konserwacja,
instalowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, hosting treści cyfrowych,
serwerów i stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów, usługi informatyczne, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, odzyskiwanie danych
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
do analizowania danych finansowych i generowania raportów, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych do analiz finansowych,
projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych do przeprowadzania transakcji finansowych, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych
do obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych
do day tradingu.
502371
(220) 2019 07 17
FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) naturiomania
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
drinki na bazie piwa, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje serwatkowe, soki, sorbety jako napoje, woda
jako napoje, woda mineralna, woda stołowa, syropy do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, smoothie, 41 organizowanie loterii, organizowanie konkursów jako rozrywki,
informacja o imprezach rozrywkowych, publikowanie on-line tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi rozrywkowe.
(210)
(731)

Nr ZT37/2019

(210) 502373
(220) 2019 07 17
(731) JABŁOŃSKA-SCHMIDT ANNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) edurewolucje
(510), (511) 35 reklama, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 nauczanie, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

502374
(220) 2019 07 17
KANONIK JACEK P.P.H. I U. KANONIK, Chludowo
(znak słowno-graficzny)
Hotel & Restauracja Ogród Przysmaków

05.03.11, 05.03.20, 05.05.19, 05.13.25, 10.05.17, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wystaw,
konkursów, występów, koncertów, festiwali muzycznych,
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
kongresów, dyskotek, balów, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych, usługi wydawnicze i reporterskie, pokazy kształcenia praktycznego, prowadzenie poradnictwa zawodowego, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania
rozwojem umiejętności oraz kompetencji, kursy językowe,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, nauczanie
przedszkolne, usługi edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci,
zajęcia kultury fizycznej, nauczanie gimnastyki, usługi klubowe poprawiania kondycji, usługi fitness klubów, usługi
klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, obsługa sal gry,
usługi klubów nocnych, usługi sal kinowych, prowadzenie
wystaw muzealnych, prowadzenie galerii artystycznych,
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie i obsługa plebiscytów, realizacja spektakli, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o wypoczynku, planowanie
przebiegu przyjęć rozrywkowych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, hotele dla zwierząt, usługi barowe, prowadzenie barów szybkiej obsługi, usługi cukiernicze, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, kafeterie, kawiarnie,
przygotowywanie posiłków w restauracjach, restauracje
samoobsługowe, bary zakąskowe, stołówki, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, domy
turystyczne, eksploatacja terenów kempingowych, hotele,
pensjonaty, rezerwacje hotelowe, rezerwowanie noclegów,
miejsc w pensjonatach, kwater, wynajmowanie noclegów,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal
na posiedzenia, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych podczas
spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, semina-
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riów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, domy dla rekonwalescentów, usługi sanatoriów, usługi promocji zdrowia, usługi
medycznej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, usługi klinik
medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów
medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji,
masaż, salony fryzjerskie, usługi wizażystów, usługi manicure, ozdabianie ciała, salony piękności, solaria, stylizacja,
układanie włosów, doradztwo w zakresie urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, układanie kompozycji
kwiatowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, hodowla zwierząt, projektowanie ogrodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

502377
(220) 2019 07 17
KRÓL MACIEJ GRACJAN PROAUTO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ProAuto „autobusy szyte na miarę”

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do autobusów, części konstrukcyjne do samochodów, dopasowane okładziny
do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, części wykończenia wnętrza samochodów, elementy wykończeniowe
do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kabiny pojazdów, nadwozia samochodowe, nadwozia do pojazdów mechanicznych, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele
drzwiowe do pojazdów, podłokietniki do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych, pojemniki na drobiazgi
do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, poszycie dachu do pojazdów lądowych, siedzenia do samochodów, stopnie montowane do pojazdów lądowych, zagłówki
do siedzeń do samochodów osobowych, zabudowy do samochodów, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: autobusy,
samochody osobowe, samochody specjalistyczne, samochodów dostawczych, części samochodów, części konstrukcyjne
do autobusów, części konstrukcyjne do samochodów, dopasowane okładziny do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, części wykończenia wnętrza samochodów, elementy
wykończeniowe do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kabiny pojazdów, nadwozia samochodowe, nadwozia
do pojazdów mechanicznych, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele drzwiowe do pojazdów, podłokietniki
do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych,
pojemniki na drobiazgi do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, poszycie dachu do pojazdów lądowych,
siedzenia do samochodów, stopnie montowane do pojazdów
lądowych, zagłówki do siedzeń do samochodów osobowych,
zabudowy do samochodów, 37 instalowanie części do pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacje
wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia samochodowego, montaż akcesoriów do pojazdów,
usługi tuningu pojazdów, instalacje wnętrz autobusów i mikrobusów.
(210) 502378
(220) 2019 07 17
(731) KRÓL MACIEJ GRACJAN PROAUTO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CMS Auto

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do autobusów, części konstrukcyjne do samochodów, dopasowane okładziny
do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, części wykończenia wnętrza samochodów, elementy wykończeniowe
do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kabiny pojazdów, nadwozia samochodowe, nadwozia do pojazdów mechanicznych, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele
drzwiowe do pojazdów, podłokietniki do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych, pojemniki na drobiazgi
do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, poszycie dachu do pojazdów lądowych, siedzenia do samochodów, stopnie montowane do pojazdów lądowych, zagłówki
do siedzeń do samochodów osobowych, zabudowy do samochodów, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: autobusy,
samochody osobowe, samochody specjalistyczne, samochodów dostawczych, części samochodów, części konstrukcyjne
do autobusów, części konstrukcyjne do samochodów, dopasowane okładziny do przestrzeni załadunkowych w ciężarówkach, części wykończenia wnętrza samochodów, elementy
wykończeniowe do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kabiny pojazdów, nadwozia samochodowe, nadwozia
do pojazdów mechanicznych, panele ozdobne do nadwozi pojazdów, panele drzwiowe do pojazdów, podłokietniki
do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych,
pojemniki na drobiazgi do samochodów, pokrowce na siedzenia samochodów, poszycie dachu do pojazdów lądowych,
siedzenia do samochodów, stopnie montowane do pojazdów
lądowych, zagłówki do siedzeń do samochodów osobowych,
zabudowy do samochodów, 37 instalowanie części do pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacje
wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie wyposażenia samochodowego, montaż akcesoriów do pojazdów,
usługi tuningu pojazdów, instalacje wnętrz autobusów i mikrobusów.
(210)
(731)
(540)
(540)

502379
(220) 2019 07 17
SZCZEŚNIAK DAMIAN KRZYSZTOF ESPIDER, Katowice
(znak słowno-graficzny)
batpacker.

(531) 03.07.23, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, dzianina, kaptury,
kieszenie do odzieży, kombinezony, majtki dziecięce, mufki,
nauszniki, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież haftowana,
odzież gotowa, okrycia wierzchnie, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, pikowane kurtki.
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502381
(220) 2019 07 17
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Oczyszczenie SUPLEMENT DIETY REGULUJE
PRACĘ JELIT ALOES, NATURALNY BŁONNIK, JARMUŻ
(210)
(731)
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hydrauliki siłowej, spawanie do celów naprawczych, naprawa dźwigników przemysłowych do załadunku kontenerów,
montaż i naprawa kompresorów do wydmuchu.
(210) 502385
(220) 2019 07 17
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) PUELLA
(510), (511) 16 ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki higieniczne papierowe.
(210) 502387
(220) 2019 07 16
(731) HALAMA AGNIESZKA CENTRUM HALAMA, Trzcianka
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.11.17, 26.01.01, 26.01.18, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej i online towarów: dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
502384
(220) 2019 07 16
BURY ANNA HYDRO TRUCK PRESS-SERWIS MOBILNY,
Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HTPSM HYDRO TRUCK PRESS SERWIS MOBILNY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 smary, tłuszcze przemysłowe, woski i płyny,
oleje techniczne, oleje silnikowe, 7 koparki hydrauliczne, silniki hydrauliczne do koparek, koparki do maszyn do rozprężania hydraulicznego, pompy hydrauliczne, tarany hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwosterowane, samobieżne
platformy hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, młoty
hydrauliczne, hydrauliczne klucze dynamometryczne, narzędzia napędzane hydraulicznie, przyrządy hydrauliczne
sterujące procesami, urządzenia hydrauliczne sterujące procesami, akumulatory hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne,
silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, zawory hydrauliczne, hydrauliczne złącza obrotowe, obwody hydrauliczne
do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, hydrauliczne siłowniki do zaworów, sterowniki hydrauliczne do maszyn
i silników, sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn,
akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, 37 usługi szczelinowania hydraulicznego, instalacja sprzętu hydraulicznego,
wynajem urządzeń hydraulicznych, renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, usługi w zakresie
konstrukcji hydraulicznych, renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, konserwacja obiektów inżynierii
wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, serwisowanie dźwigów, naprawa dźwigów, wynajem dźwigów, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa dźwigów i urządzeń dźwigowych, naprawa siłowników, montaż elementów

(531) 02.01.23
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie prospektów,
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji
medycznych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, publikowanie,
usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur,
publikacje multimedialne, publikowanie podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie
ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publikowanie książek, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii,
publikacja podręczników użytkownika, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie literatury instruktażowej,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie magazynów konsumenckich, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych online,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi
w zakresie publikacji książek, usługi doradcze w zakresie
publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
usługi w zakresie publikowania online, publikowanie książek
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związanych z rozrywką, udzielanie informacji związanych
z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie
książek z nutowym zapisem muzyki, konsultacje edytorskie,
redagowanie tekstów pisanych, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek,
redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

502391
(220) 2019 07 16
IGNACZAK KATARZYNA YALLA YALLA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Yalla Yalla Döner kebab
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIRECTUS KANCELARIA PRAWNA

(531) 26.04.09, 26.05.12, 27.05.01
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo w sporach
sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, usługi
doradcze związane z prawami konsumenta (doradztwo
prawne), porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi
prawne, usługi w zakresie pomocy prawnej.
502403
(220) 2019 07 17
POLHEAVEN SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łajski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLHEAVEN
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.09.12, 09.07.15, 01.01.02, 01.07.06, 26.01.01,
26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 28.01.99, 29.01.14
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
(210) 502398
(220) 2019 07 17
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria do rowerów.
(210)
(731)

502399
(220) 2019 07 17
KANCELARIA PRAWNA DIRECTUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(531) 01.15.05, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 4 świece, świeczki.
(210)
(731)
(540)
(540)

502405
(220) 2019 07 17
JANUCHOWSKI WALDEMAR, Nowe
(znak słowno-graficzny)
dobra truskawka

(531) 05.07.08, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie, 44 usługi rolnicze.
502410
(220) 2019 07 17
DUMNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) LAPENNA
(510), (511) 25 bielizna, bielizna ciążowa, bielizna nocna,
piżamy, bokserki, koszule nocne, majtki, szlafroki, podomki,
tuniki, kapcie, legginsy, legginsy ciążowe, halki, sukienki damskie, sukienki ciążowe, spódnice, spodnie, szorty, koszule,
bluzki, bluzy dresowe, spodnie dresowe, podkoszulki.
(210)
(731)
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(210)
(731)

502411
(220) 2019 07 17
BONDEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BONDEQ
(510), (511) 29 warzywa suszone, kompozycje owoców
przetworzonych, przekąski na bazie owoców, rodzynki, orzechy aromatyzowane, 30 przyprawy, przyprawy korzenne,
31 nieprzetworzone warzywa, świeże owoce organiczne,
świeże owoce tropikalne, świeże owoce cytrusowe, świeże
owoce i warzywa, nieprzetworzone owoce, orzechy, 39 dostawa towarów, logistyka transportu, przewóz samochodami
ciężarowymi, spedycja, transport.

ciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, futerały na okulary słoneczne, łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych,
modne okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów słonecznych, paski do okularów przeciwsłonecznych, rzemienie
do okularów, soczewki do okularów słonecznych, soczewki
okularów słonecznych, soczewki optyczne do okularów
słonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
sznurki do okularów przeciwsłonecznych, 44 dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych,
dopasowywanie soczewek optycznych, optometria, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], usługi informacyjne
dotyczące soczewek kontaktowych, usługi optometryczne,
usługi przesiewowych badań wzroku, badania optyczne.

(210) 502412
(220) 2019 07 17
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) VENTO
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria do rowerów.

(210)
(731)

502417
(220) 2019 07 17
PILACZYŃSKA ALEKSANDRA PRODUKCJA. HANDEL.
USŁUGI. DOBRE OKO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRE OKO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 części do okularów, kolorowe szkła kontaktowe, modne okulary, mostki do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, okulary korekcyjne, okulary lodowcowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów wykonane
z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym,
oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki
okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych,
półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, półfabrykaty soczewek okularowych, przeciwsłoneczne okulary na receptę,
soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne,
woreczki na okulary, zapasowe soczewki do okularów, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, binokle, etui na akcesoria optyczne,
etui na okulary, etui na okulary dziecięce, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, futerały na obiektywy, futerały
na okulary, gogle, gogle korekcyjne do pływania, gogle
ochronne, szkła kontaktowe, łańcuszki do binokli, monokle,
ochronne okulary, okulary, okulary dla dzieci, okulary do czytania, etui na okulary, okulary ochronne, oprawki do okularów, okulary optyczne, okulary [optyka], okulary polaryzacyjne, oprawki do binokli, oprawki do monokli, oprawki do okularów, oprawki okularowe [puste], optyczne artykuły, osłony
do okularów, pince-nez, pince-nez [binokle], pojemniczki
do soczewek kontaktowych, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki do soczewek kontaktowych, półfabrykaty
soczewek kontaktowych, przenośne pojemniczki na szkła
kontaktowe, smycze do okularów, soczewki do okularów,
soczewki okularowe, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, sznureczki do binokli, sznureczki do okularów,
sznurki do okularów, uchwyty do okularów, urządzenia
do mycia szkieł kontaktowych, zauszniki do okularów, etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary prze-

502421
(220) 2019 07 17
JUVENES-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Juvenes-Serwis
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, prowadzenie negocjacji w celach
biznesowych, negocjowanie umów biznesowych i transakcji handlowych dla osób trzecich, wykonywanie ekspertyz
opłacalności, organizacja grup inwestorskich, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo handlowe i ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, doradztwo menedżerskie
w celach biznesowych, usługi agencyjne w zakresie pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, usługi marketingowe i promocyjne, marketing inwestycyjny i budowlany,
usługi reklamowe, reklama w Internecie, dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja i prowadzenie wystaw,
pokazów, targów, imprez, widowisk, festynów w celach biznesowych, handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej,
prowadzenie działalności inwestycyjnej bezpośredniej oraz
w charakterze inwestora zastępczego, finansowanie inwestycji, usługi związane z finansowaniem inwestycji budowlanych, organizacja i obsługa inwestycji kapitałowych, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
pozyskiwanie terenów pod inwestycje, dzierżawa nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, analizy rynku nieruchomości, usługi
związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, administrowanie budynkami, usługi związane z wynajmowaniem mieszkań, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, informacja finansowa, usługi doradcze,
konsultingowe i informacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne w zakresie inwestycji mieszkaniowych, usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, monitorowanie zarządzania budynkami,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi związane z budową budynków, dróg, mostów,
zapór lub linii przesyłowych, zarządzanie projektami budowlanymi, usługi związane z generalnym wykonawstwem
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego
i komercyjnego, prace wykończeniowe, prace dekoratorskie,
usługi związane z naprawami obiektów budowlanych, usługi
w zakresie drobnych napraw budowlanych, usługi związane z utrzymaniem budynków w ciągłej używalności, usługi
w zakresie remontów budynków, konserwacje i naprawa
budynków, adaptacje budynków, restauracja budynków,
nadzór budowlany, nadzór budowlany w zakresie projektów
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dotyczących nieruchomości, nadzór budowlany w zakresie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, nadzór inwestorski, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne dotyczące budownictwa, doradztwo inżynieryjne w zakresie usług budowlanych, 42 usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie budynków i instalacji budowlanych, wykonywanie projektów technicznych,
projektowanie i doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie wnętrz, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie projektowania, usługi architektoniczne
i inżynieryjne, ekspertyzy i badania inżynieryjne, obsługa
inżynieryjna kontraktów budowlanych, usługi zarządzania
projektami inżynieryjnymi, wykonywanie badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie usług architektonicznych i inżynieryjnych.
502451
(220) 2019 07 18
GLOB 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dad:HERO prawdziwi bohaterowie - to ojcowie
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury,
czcionki, czasopisma, gazety, diagramy, formularze w postaci
blankietów, druków, fotografie, kalendarze, katalogi, książki,
mapy, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki, papeteria, prospekty, publikacje,
szablony, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
systematyzacji danych w komputerowych bazach danych,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi w zakresie przeglądu prasy, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie sortowania
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni,
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów komputerowych,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, 38 usługi w zakresie udostępniania Internetu dla forum dyskusyjnego, usługi poczty elektronicznej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi w zakresie transmisji programów
telewizyjnych, usługi telefoniczne, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komputerowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowa-
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nia własności intelektualnej, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych, usługi w zakresie zarządzania prawami
autorskimi.
502452
(220) 2019 07 18
GLOB 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DAD HERO
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury,
czcionki, czasopisma, gazety, diagramy, formularze w postaci
blankietów, druków, fotografie, kalendarze, katalogi, książki,
mapy, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki, papeteria, prospekty, publikacje,
szablony, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
systematyzacji danych w komputerowych bazach danych,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi w zakresie przeglądu prasy, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie sortowania
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni,
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów komputerowych,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, 38 usługi w zakresie udostępniania Internetu dla forum dyskusyjnego, usługi poczty elektronicznej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi w zakresie transmisji programów
telewizyjnych, usługi telefoniczne, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komputerowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych, usługi w zakresie zarządzania prawami
autorskimi.
(210)
(731)

502475
(220) 2019 07 18
DRUKUJE.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drukuje.to
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 6 stojaki metalowe, tablice reklamowe jako metalowe banery, 7 drukarki 3D, drukarki druku wklęsłego, drukarki wytłaczające, 9 podświetlone tablice ogłoszeń, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń elektroniczne,
elektroniczne nośniki danych, optyczne nośniki programów,
nośniki do rejestracji dźwięku, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych,
cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [digital signage], komputery, komputery przenośne, oprogramowanie użytkowe,
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oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do grafiki, oprogramowanie
do zarządzania finansami, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, oprogramowanie komputerowe krojów czcionek, oprogramowanie komputerowe do reklamy,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie
multimedialne zapisane na płytach cd-rom, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich,
oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania
komputerem i jego obsługi, oprogramowanie komputerowe
do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych,
oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści
audio, wideo i tekstu, oprogramowanie do rzeczywistości
wirtualnej i rozszerzonej, mobilne aplikacje, drukarki, drukarki
komputerowe, cyfrowe drukarki kolorowe, drukarki laserowe,
książki elektroniczne do pobrania, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, urządzenia do nagrywania
dźwięków i obrazu, 16 afisze, plakaty, czasopisma branżowe,
dekoracje ścienne 3d wykonane z papieru i tektury, druki
handlowe, druki litograficzne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, emblematy papierowe, etykiety z papieru, fiszki, folia, formularze
[blankiety, druki], fotografie, gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty
informacyjne, katalogi, kieszonkowe notesy, komiksy, koperty, koperty [artykuły piśmienne], książki, litery i cyfry samoprzylepne, mapy, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały drukowane, materiały introligatorskie, materiały
piśmienne, modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych,
nadruki, naklejki, nalepki, notesy, obrazy, ochronne okładki
na książki, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych,
opakowania na prezenty, ozdoby papierowe na przyjęcia,
ozdoby ścienne z papieru, papier, papier do druku cyfrowego, papier do fotokopiarek, papier laminowany, papierowe
artykuły piśmienne, plakaty reklamowe, podręczniki, prospekty, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, skoroszyty, stemple do pieczętowania, tablice na notatki, taśma
klejąca pakowa, teczki na dokumenty, terminarze, torby
na prezenty, torby na zakupy, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, wizytówki, podstawki papierowe, stojaki na akcesoria biurkowe,
tablice reklamowe z tektury, taśmy papierowe, taśmy do drukarek komputerowych, 20 stojaki wystawowe, stojaki wystawowe na plakaty, stojaki wystawowe do witryn sklepowych,
stojaki do przechowywania materiałów drukowanych, tablice wystawowe, tablice ogłoszeniowe, tablice informacyjne,
tablice reklamowe jako meble, tablice do prezentacji materiałów drukowanych, 35 agencje reklamowe, badania rynku
i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], fotokopiowanie, powielanie dokumentów, edycja i obróbka tekstów, usługi maszynopisania, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama radiowa
telewizyjna, billboardowa, reklama na billboardach elektronicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, kampanie
marketingowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
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nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, komputerowe
zarządzanie plikami, systematyzacja danych komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalności gospodarczej, 36 usługi brokerskie w zakresie
inwestycji kapitałowych, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi finansowe świadczone przez
Internet, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie wyceny finansowej, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 38 usługi
transmisyjne w sieci www [webcasting], przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (web messaging), przesyłanie webcastów, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], usługi łączności on-line, 39 logistyka transportu, usługi w zakresie transportu towarów, organizowanie
transportu towarów, składowanie towarów, pakowanie towarów do transportu, 40 usługi drukowania, druk sitowy,
drukowanie 3d, drukowanie litograficzne, drukowanie ofertowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie cyfrowe, drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych, drukowanie książek, introligatorstwo, laminowanie, laminowanie papieru, obróbka i przetwarzanie papieru, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 42 usługi graficzne, usługi projektowania, usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania grafiki komputerowej,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania do platform internetowych,
programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [saas] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, usługi oprogramowania jako usługi [saas] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, platformy
do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako
usługa [saas], projektowanie systemów oprogramowania
graficznego, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie oprogramowania komputerowego, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych,
Intranetu i Internetu, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci
web, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego
przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, kontrola jakości,
przeprowadzanie badań jakościowych, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, doradztwo w dziedzinie kon-
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troli jakości, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych,
projektowanie i testowanie nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych.
502481
(220) 2019 07 18
DAWID LISIECKI, MARTYNA SIKORA LEKARZE SPÓŁKA
PARTNERSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intima ART&ESTE
(210)
(731)

39

ki, czapeczki, pidżamy, sukienki, bluzy sportowe, z kapturem,
rozpinane i wkładane przez głowę, szaliki, chustki, opaski,
27 tapety, fototapety, 37 malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych m. in. farbami fluorescencyjnymi,
41 edukacja, nauczanie, organizowanie imprez: sportowych,
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), koncertów, konferencji, kongresów, seminariów
sympozjów, i zjazdów, konkursów (edukacja lub rozrywka),
obozów sportowych, przyjęć (rozrywka), spektakli, wycieczek, wystaw, obozów wakacyjnych, rozrywka (widowiska),
44 usługi w zakresie makijażu i malowania ciała, usługi w zakresie makijażu i nakładania makijażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

502490
(220) 2019 07 19
KĘDZIERSKI PAWEŁ KABEX, Nadarzyn
(znak słowno-graficzny)
Kabex

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 10.03.07
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi gabinetu lekarskiego, usługi gabinetów lekarskich, usługi ambulatorium.
502482
(220) 2019 07 18
DAWID LISIECKI, MARTYNA SIKORA LEKARZE SPÓŁKA
PARTNERSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMG SHOT

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.23, 02.09.01
(510), (511) 44 usługi zabiegów medycyny/ginekologii estetycznej polegających na łączonym: podaniu osocza bogatopłytkowego/fibryny/tłuszczu/komórek macierzystych/
kwasu hialuronowego w obrębie zewnętrznych narządów
płciowych żeńskich i/lub pochwy i/lub krocza i/lub zastosowaniu lasera/radiofrekfencji/skupionych fal ultradźwiękowych o wysokim natężeniu w obrębie zewnętrznych narządów płciowych żeńskich i/lub pochwy i/lub krocza i/lub
założeniu nici liftingujących do pochwy/krocza.
(210)
(731)
(540)
(540)

502484
(220) 2019 07 19
MARKOWSKI MAREK, Dobra
(znak słowno-graficzny)
Life. Just Live It.

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 02.01.01
(510), (511) 2 farby, 9 słuchawki, etui na telefony, 14 breloki,
breloczki, 16 długopisy, kalendarze, notesy, pieczątki, zeszyty, ramki do fotografii, 18 obroże dla psów, plecaki, parasolki,
smycze, torby na zakupy, 21 kubki, szklanki, 25 odzież, w tym:
odzież sportowa, koszulki t-shirt, podkoszulki, bielizna, czap-

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 1 spoiwa do betonu, lepiki, kleje i masy klejowe
do przyklejania i zaciągania, środki do konserwacji cementu, środki do konserwacji betonu w tym żywice syntetyczne
w stanie surowym z wyjątkiem farb i olejów, żywice akrylowe i epoksydowe w stanie surowym, polistyren do spieniania, 2 farby, farby elewacyjne: akrylowe, silikatowe i silikonowe, farby akrylowe do wnętrz, farby jako powłoki, powłoki
do krycia dachów, lakiery dla przemysłu, lakier asfaltowy,
żywice naturalne w stanie surowym, rozcieńczalniki do farb
i lakierów, 17 materiały izolacyjne ciepłochronne, zimnochronne i dźwiękochłonne, budowlane materiały termoizolacyjne: styropian, wełna mineralna, włókno szklane, płyty
warstwowe termoizolacyjne, płyty izolacyjne z wełny mineralnej i styropianu, styropianowe płyty izolacyjne laminowane - styropian oklejony papą, osłony izolacyjne ze styropianu
do rur, siatka z włókna szklanego, folie z tworzyw sztucznych
inne niż do pakowania, folie i filmy do laminowania płyt izolacyjnych, materiały wypełniające, uszczelniające, 19 materiały
budowlane niemetalowe, cegła, cement, piasek, gips, glina
ceglarska, kamień, kruszywa, marmur, wapno, żwir, podkłady
gruntujące niemetalowe, masy tynkarskie, masa tynkarska
na bazie żywicy silikonowej, polikrzemianowa i akrylowa
masa tynkarska, tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, mozaikowe i strukturalne, zaprawy cementowe, płyty budowlane
niemetalowe, elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu,
płytki i listewki wykończeniowe ze styropianu, betonowe
elementy budowlane, elementy konstrukcyjne prefabrykowane żelbetowe, beton towarowy, zaprawy budowlane,
35 usługi importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz
za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak:
materiały budowlane, materiały wyposażenia sanitarnego,
systemy dociepleń, budowlane materiały termoizolacyjne,
materiały hydroizolacyjne, materiały betonowe, artykuły
chemii budowlanej, farby i lakiery, tynki, kleje, zaprawy budowlane, gładzie i gipsy, materiały elewacyjne, narzędzia,
maszyny i urządzenia budowlane i górnicze, maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
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materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 37 usługi budowlano - montażowe i remontowe w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, budowlane roboty izolacyjne,
wykonywanie systemów ociepleń, roboty dociepleniowe
i elewacyjne, wykonywanie dociepleń na zewnętrznych ścianach budynków, usługi mieszania tynków i farb akrylowych,
silikatowych i silikonowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, roboty inżynieryjne lądowe i wodne, roboty ziemne, burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych, stawianie rusztowań, budowlane
roboty wykończeniowe: murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, zakładanie stolarki budowlanej, naprawa i konserwacja maszyn
i urządzeń budowlanych, 41 organizowanie i prowadzenie
pokazów, szkoleń, sympozjów i konferencji dla osób trzecich
w zakresie wykonawstwa systemów ociepleń, wykonawstwa
i technologii materiałów termoizolacyjnych, usługi związane
z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, 42 prace badawczo - rozwojowe
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, badania chemiczne, testowanie materiałów, kontrola jakości, doradztwo
techniczne w zakresie wykonywania systemów ociepleniowych, robót dociepleniowych, elewacyjnych i doboru kolorystyki tynków, wzornictwo przemysłowe.
(210) 502491
(220) 2019 07 19
(731) MODRZEJEWSKI DAWID PROJEKT WODZIREJ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) tańcobajki
(510), (511) 41 edukacja w zakresie świadomości ruchowej
dzieci, imprezy okolicznościowe i specjalne dla dzieci, produkcje teatralne, przedstawienia teatralne, publiczne pokazy
i warsztaty edukacyjne związane ze sztuką wizualną i ruchową, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych i widowiskowych
oraz w zakresie publicznych występów i pokazów o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi
organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk i imprez artystycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

502493
(220) 2019 07 19
MODRZEJEWSKI DAWID PROJEKT WODZIREJ, Lublin
(znak słowno-graficzny)
tańcobajki

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.16, 09.07.25
(510), (511) 41 edukacja w zakresie świadomości ruchowej
dzieci, imprezy okolicznościowe i specjalne dla dzieci, produkcje teatralne, przedstawienia teatralne, publiczne pokazy
i warsztaty edukacyjne związane ze sztuką wizualną i ruchową, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych i widowiskowych
oraz w zakresie publicznych występów i pokazów o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi
organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk i imprez artystycznych.
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502495
(220) 2019 07 19
HABZA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HF Habza Finanse
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży,
przetwarzania danych, systematyzacja baz danych komputerowych, komputerowe zarządzanie danymi, plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencje kredytowe, doradztwo
finansowe w sprawach kredytów, doradztwo w sprawach
nieruchomości, umowy kredytowe, 38 przesyłanie informacji dla banków przy pomocy komputera.
(210) 502500
(220) 2019 07 19
(731) Glencore Agriculture Czech s.r.o., Ústi nad Labem, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Mokos
(510), (511) 29 olej, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, oleje jadalne, tłuszcze, tłuszcze jadalne, tłuszcze
spożywcze, mieszane oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje spożywcze, oleje roślinne, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze roślinne do żywności.
(210) 502504
(220) 2019 07 19
(731) Glencore Agriculture Czech s.r.o., Ústi nad Labem, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Podlasiak
(510), (511) 29 olej, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, oleje jadalne, tłuszcze, tłuszcze jadalne, tłuszcze
spożywcze, mieszane oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje spożywcze, oleje roślinne, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze roślinne do żywności.
502534
(220) 2019 07 21
CONSULT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSULT INVEST

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.02.19, 24.17.02
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
firmą, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, analizy gospodarcze, orga-
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nizacja działalności gospodarczej, promowanie działalności
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, usługi wyceny działalności gospodarczej, 36 doradztwo finansowe,
doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe w zakresie podatków, 45 doradztwo prawne, badania prawne, usługi informacji prawnej, porady prawne
i zastępstwo procesowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

502548
(220) 2019 07 22
EWL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ewl p

(531) 29.01.13, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.23, 24.17.24
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania rynkowe,
badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, rekrutacja
personelu, outsourcing [doradztwo biznesowe].
502702
(220) 2019 07 25
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Angel
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, obrót nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna,
domy opieki, opieka zdrowotna, hospicja, usługi klinik medycznych, szpitale, placówki opieki pielęgniarskiej, fizjoterapia, fizykoterapia.
(210)
(731)

(210) 502703
(220) 2019 07 25
(731) BARTOSZUK WIESŁAWA ABROS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ABROS
(510), (511) 5 pijawki do celów medycznych, 35 sprzedaż
pijawek do celów medycznych, książek oraz płyt cd z zakresu hirudoterapii, 41 prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu
hirudoterapii, 44 zabiegi hirudoterapii.
502721
(220) 2019 07 25
DUDZIK BOGUMIŁ FIRMA PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWA TRANSTAL, Raciechowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSTAL
(210)
(731)

41

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], altany
konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny kąpielowe
[konstrukcje metalowe], belki stropowe metalowe, blacha
[płyty, arkusze], blokady na koła pojazdów, boazeria metalowa, bramy metalowe, chlewy metalowe, dachowe rynny
metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi,
drobne wyroby metalowe, urządzenia do otwierania drzwi
nieelektryczne, drzwi metalowe, dźwigary metalowe, kabiny
kąpielowe metalowe, klamry [zaciski] metalowe, metalowe
klatki dla dzikich zwierząt, konstrukcje metalowe, szkielety
ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, kosze metalowe, kratownice
[kładki] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe,
krucyfiksy z metali nieszlachetnych, inne niż biżuteria, kurniki
metalowe, zaczepy do łupków, płytek dachowych metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowe
drzwi składane, metalowe kątowniki stalowe, metalowe podziałki [przegrody], nadproża metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki
metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do okien, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety
załadowcze metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, podłogi metalowe,
prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], przenośne struktury metalowe,
obudowy schodów metalowe, skrzynki na listy metalowe,
skrzynki na narzędzia metalowe [puste], słupy metalowe,
słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe, rolety ze stali, szalunki do betonu metalowe,
szkieletowe rusztowania metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], szklarnie przenośne metalowe, pokrycia ścian
metalowe [budownictwo], tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, zbiorniki metalowe, materiały zbrojeniowe
do betonu, metalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

502726
(220) 2019 07 25
ŻAKOWSKI MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RESTAURACJA CHRZAN NOWA KUCHNIA POLSKA

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, bary przekąskowe,
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne,
dostarczanie informacji o usługach barów, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], oferowanie żywności
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i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizowanie posiłków w hotelach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, udostępnianie opinii na temat restauracji,
usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone
przez bary bistro, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe.
(210) 502738
(220) 2019 07 25
(731) BEDNARSKI GRZEGORZ LIMDREAM, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

502743
(220) 2019 07 25
MRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sky Restaurant Warsaw
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 41 rozrywka, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], planowanie
przyjęć [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, doradztwo w zakresie rozrywki, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne, kawiarnie, usługi koktajl barów i barów,
usługi w zakresie sal na przyjęcia i/lub bankietowe.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
29.01.06, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.03.23, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12, 26.07.03, 26.07.25
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, roboty edukacyjne, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pudełka z drewna, tabliczki wykonane z drewna, rzeźby
wykonane z drewna, ozdoby ścienne z drewna, ozdobne
modele wykonane z drewna, ozdobne rzeźby wykonane
z drewna, dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, ozdoby
okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka,
42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie maszyn specjalistycznych, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, usługi projektowania
graficznego wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo.

Nr ZT37/2019

502745
(220) 2019 07 25
HOLIK BARTŁOMIEJ, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
La Arte

(531)

502739
(220) 2019 07 25
AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 05.11.15, 26.07.19, 26.07.25, 29.01.11, 26.04.03, 26.04.04
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej.

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.03.09, 04.03.19, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych,
preparaty ścierne do ciała, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, maszynki do strzyżenia
włosów, elektryczne trymery do włosów, urządzenia do depilacji, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do układania włosów, lokówki, prostownice
do włosów, elektryczne, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy do tatuowania, urządzenia do przekłuwania
uszu, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, podkładki pod dłoń do manicure,
zestawy do manicure, zestawy do pedicure, nożyczki, pincety, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe, grzebienie, gąbki
do ciała, gąbki kosmetyczne, gąbki toaletowe, przyrządy
ręczne do nakładania kosmetyków, szpatułki kosmetyczne,
aplikatory do kosmetyków, pędzle kosmetyczne, przyrządy
do demakijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, dozowniki do kosmetyków, miseczki, balie, miednice
jako naczynia, umywalki jako miski, nie części instalacji sanitarnych, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, półki na kosmetyki, pojemniki na kosmetyki, szczoteczki do higieny osobistej, artykuły do czyszczenia zębów.

Nr ZT37/2019
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502746
(220) 2019 07 25
AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEARTMADE by atelier Amaro

(210)
(731)

43

502758
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prenata 1.0
(210)
(731)

(531)

(531)

24.03.07, 24.03.18, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.21,
27.05.01, 05.11.15, 29.01.11
(510), (511) 43 uługi restauracyjne, usługi cateringowe w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej.
502747
(220) 2019 07 25
AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelier Amaro

(210)
(731)

(531) 05.11.15, 26.04.03, 26.04.04, 26.07.19, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej.
(210) 502749
(220) 2019 07 26
(731) DOROŻAŁA SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) alpejska
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów
kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych,
kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne.

29.01.12, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03,
27.07.11, 27.07.17, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502759
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StabiloSan

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502760
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calfsan piękne cielęta
(210)
(731)

502757
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Big Egg 1,25

(210)
(731)

(531)
(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.17
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
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502761
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaxBull 20
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05,
27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 27.07.11,
27.07.13, 03.06.06
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502762
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SanBull Classic

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się u drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502763
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OvuSan S

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się u drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502764
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Meggi 35 piękne cielęta
(210)
(731)

Nr ZT37/2019

(531) 25.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502766
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BigBull
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502767
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unipro XP

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
502768
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mycosan
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.

Nr ZT37/2019
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502772
(220) 2019 07 26
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY
BEST-PEST MAŁGORZATA ŚWIĘTOSŁAWSKA, JACEK
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) RADIX Zn
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)

502773
(220) 2019 07 26
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lipo Q10

(210)
(731)

(531) 03.06.11, 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

502775
(220) 2019 07 26
PINDOR ROBERT, Baranów
(znak słowno-graficzny)
Logart

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, leasing pracowniczy,
agencje zatrudnienia tymczasowego, rekrutacja personelu
tymczasowego, usługi rejestrowania pracowników, przygotowanie listy płac, rachunkowość, księgowość i audyt, tymczasowe wyznaczanie pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, 39 zawijanie [pakowanie] towarów,
pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie artykułów
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, pakowanie, pakowanie towarów, pakowanie żywności, pakowanie
produktów, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie ładunków, pakowanie towarów w skrzynie.
(210)
(731)
(540)
(540)

502789
(220) 2019 07 26
BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KASZETKA

45

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.09.19, 05.09.01, 05.07.02
(510), (511) 29 głęboko mrożone dania warzywne, gotowe
dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, konserwowe rośliny strączkowe, krojone warzywa, mieszanki warzywne, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, pokrojone warzywa, potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie
ziemniaków, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), przystawki na bazie
warzyw, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki
podawane na przystawki, sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, warzywa fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone,
warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa
marynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone, warzywa
obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 30 gotowe
przekąski na bazie zbóż, kasza bulgur, kasza gryczana, kasza
kukurydziana, kasza manna, kasza perłowa, kasza perłowa
[przetworzona], kasze, kasze spożywcze, konserwowane
ziarna pełnego zboża, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [kasza],
produkty spożywcze z kukurydzy, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wytwarzane
z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy, przekąski
z produktów zbożowych, przetwory spożywcze na bazie
ziaren, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone ziarna,
pszenica przetworzona, zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone
do spożycia przez ludzi, artykuły spożywcze ze zbóż, 31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzone
warzywa, nieprzetworzone zboża, surowa pszenica, surowe
warzywa, zboże nieprzetworzone.
(210)
(731)
(540)
(540)

502798
(220) 2019 07 26
SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(znak słowno-graficzny)
FMŻ

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego],
awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn],
brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry
do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy
[części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dławnice [części maszyn], dmuchawy
do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [czę-
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ści maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, gaźniki, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, głowice cylindrów do silników, grabie
do zgrabiarek, instalacje odsysające pył do czyszczenia,
iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, kamienie młyńskie, klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny
zbożowe, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części
maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], krajarki
[maszyny], krążki [części maszyn], krosna, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lance termiczne [maszyny], lemiesze
pługów, łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika,
inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym
smarowaniem, łuskarki ziarna, maszynowe koła zamachowe,
maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do tłoczenia,
maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny
drenarskie, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe,
maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla
zwierząt, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młocarnie, młotki
[części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane
ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne,
młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, noże [części maszyn], obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk
do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze]
wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk
hamulca, inne niż do pojazdów, osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza
do sieczkarni, pakowarki, paski klinowe do silników, pasy
do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy
do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części
maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie
innym niż ręczny, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni,
pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów,
podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, pompy
[części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, prasy [maszyny
do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy filtracyjne,
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prądnice prądu stałego, przeguby uniwersalne [przeguby
Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne,
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów
lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż
do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przetrząsacze do siana, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia
[części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn,
silników i silników elektrycznych, rozdrabniacze [maszyny]
do celów przemysłowych, rozruszniki silników, sieczkarnie,
siewniki [maszyny], silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze,
silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki,
inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice
[części maszyn], snopowiązałki, sortownice, sprężyny [części
maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sterowniki hydrauliczne
do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników
i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, suszarki wirowe
[bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części
maszyn], szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność],
szpule [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników
diesla, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników,
transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny
wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, wialnie, wiązarki
do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wieszaki [części maszyn], wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi],
wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, zamiatarki
drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn],
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, złącza
uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory,
żniwiarki i snopowiązałki, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy
osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dżojstiki do pojazdów,
furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów
[taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła
do pojazdów lądowych, kontenery przechylne, korbowody
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki
do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów lądo-
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wych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, miejsca leżące
[do spania] w pojazdach, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów,
napinacze do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze
kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny
hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony
do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piankowe wkładki do opon, piasty kół
pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, pojazdy elektryczne,
pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki do pojazdów, przekładnie do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników,
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, spojlery
do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny
do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu
linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów,
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia
sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła
do pojazdów lądowych, wozy, wózki jezdniowe widłowe,
wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe,
wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe,
zderzaki do pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek,
zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów.
(210) 502800
(220) 2019 07 26
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) FMŻ
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn], brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn,
cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn],
czyszczalnie złożone do ziaren, dławnice [części maszyn],
dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu,
dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna,
dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń
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ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, głowice cylindrów
do silników, grabie do zgrabiarek, instalacje odsysające pył
do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze
do maszyn i silników, kamienie młyńskie, klocki hamulcowe,
inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników,
koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, konwertory paliwa do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów
i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], krajarki [maszyny], krążki [części maszyn],
krosna, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów
lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne
do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, maszynowe koła zamachowe, maszynowy
mechanizm przekładniowy, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania
[nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny
do sortowania dla przemysłu, maszyny do tłoczenia, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku
rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny drenarskie, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny rolnicze, maszyny
rozpylające, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe,
maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla
zwierząt, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młocarnie, młotki
[części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne,
młoty pneumatyczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki
do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe
elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne
do przewodów giętkich, noże [części maszyn], obicia
do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż
do pojazdów, osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części
maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pakowarki,
paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny,
płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne,
płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, podajniki
[części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy odśrodkowe,
pompy paliwowe samonastawne, pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, prasy [maszyny do celów
przemysłowych], prasy do paszy, prasy filtracyjne, prądnice
prądu stałego, przeguby uniwersalne [przeguby Cardana],
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przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przetrząsacze
do siana, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części
maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia
[części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozruszniki silników, sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki
pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły
do maszyn, suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice
pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki prądnic,
szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części maszyn],
świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tłoki [części
maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, transportery
pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki,
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku,
urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wały korbowe, wały napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wieszaki [części maszyn], wolne koła, inne niż
do pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników,
wyciągi [dźwigi], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części
maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, złącza uszczelniające [części silników],
zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki,
12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon
pojazdów, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania
kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki
do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów,
drzwi do pojazdów, dżojstiki do pojazdów, furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części
samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych, kontenery przechylne, korbowody
do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki
do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy prze-
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ciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, miejsca
leżące [do spania] w pojazdach, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach
pojazdów, napinacze do szprych do kół, obręcze do piast
kół, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne
do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piankowe wkładki
do opon, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej
[części pojazdów lądowych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową,
pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż
zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki do pojazdów,
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne
[transportery], przyczepy [pojazdy], resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów
pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, spojlery do pojazdów,
sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki
hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia
sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe
do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne
koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki
przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł,
zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe,
zderzaki do pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek,
zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

502810
(220) 2019 07 27
ZAJĄC ARTUR RENERGY, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
RENERGY POWER OF NATURE

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej.

Nr ZT37/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

502813
(220) 2019 07 29
APZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APZ Nieruchomości
(210)
(731)
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środki nawilżające po opalaniu, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, mydła, szampony do włosów, suche szampony, odżywki do włosów, toniki do skóry, toniki do rozpylania, kosmetyki brązująco-opalizujące, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami.
502820
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) be beauty MOONLIGHT SILVER MAGIC
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki do ciała,
maseczki do skóry, balsamy do ciała, żele do twarzy i ciała,
płyny do stylizacji włosów, mgiełki do ciała, brokat do ciała,
spraye do ciała, emulsje do ciała, preparaty samoopalające,
środki nawilżające po opalaniu, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, mydła, szampony do włosów, suche szampony, odżywki do włosów, toniki do skóry, toniki do rozpylania, kosmetyki brązująco-opalizujące, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami.
(210)
(731)

(531) 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami wykonywane
na zlecenie.
502816
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Eden majestic blue
(510), (511) 3 preparaty zapachowe, saszetki zapachowe
do bielizny, środki zapachowe do celów domowych, proszki do prania, płyny do prania, preparaty do prania, dodatki
do prania, środki do prania tkanin, preparaty chemiczne
do prania, krochmal do prania, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, kulki do prania z detergentem.
(210)
(731)

502817
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Eden glam pink
(510), (511) 3 preparaty zapachowe, saszetki zapachowe
do bielizny, środki zapachowe do celów domowych, proszki do prania, płyny do prania, preparaty do prania, dodatki
do prania, środki do prania tkanin, preparaty chemiczne
do prania, krochmal do prania, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, kulki do prania z detergentem.
(210)
(731)

502821
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) be beauty GOLDEN GLOW GLAMOUR
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki do ciała,
maseczki do skóry, balsamy do ciała, żele do twarzy i ciała,
płyny do stylizacji włosów, mgiełki do ciała, brokat do ciała,
spraye do ciała, emulsje do ciała, preparaty samoopalające,
środki nawilżające po opalaniu, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, mydła, szampony do włosów, suche szampony, odżywki do włosów, toniki do skóry, toniki do rozpylania, kosmetyki brązująco-opalizujące, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami.
(210)
(731)

502822
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) be beauty GOLDEN GLOW FAME
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki do ciała,
maseczki do skóry, balsamy do ciała, żele do twarzy i ciała,
płyny do stylizacji włosów, mgiełki do ciała, brokat do ciała,
spraye do ciała, emulsje do ciała, preparaty samoopalające,
środki nawilżające po opalaniu, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, mydła, szampony do włosów, suche szampony, odżywki do włosów, toniki do skóry, toniki do rozpylania, kosmetyki brązująco-opalizujące, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami.

(210)
(731)

502818
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) be beauty MOONLIGHT SILVER SECRET
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki do ciała,
maseczki do skóry, balsamy do ciała, żele do twarzy i ciała,
płyny do stylizacji włosów, mgiełki do ciała, brokat do ciała,
spraye do ciała, emulsje do ciała, preparaty samoopalające,
środki nawilżające po opalaniu, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, mydła, szampony do włosów, suche szampony, odżywki do włosów, toniki do skóry, toniki do rozpylania, kosmetyki brązująco-opalizujące, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami.

(210)
(731)

502819
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) be beauty GOLDEN GLOW SHINE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki do ciała,
maseczki do skóry, balsamy do ciała, żele do twarzy i ciała,
płyny do stylizacji włosów, mgiełki do ciała, brokat do ciała,
spraye do ciała, emulsje do ciała, preparaty samoopalające,

(210)
(731)

(210)
(731)

502823
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) FruVita smaki lata
(510), (511) 29 jogurty, jogurty pitne, mleko, wyroby z mleka, napoje mleczne na bazie jogurtu, kefiry, maślanka, desery
jogurtowe, desery mleczne, puddingi na bazie mleka, śmietana, bita śmietana.
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502829
(220) 2019 07 29
EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMIRAP

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt,
31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin
rolniczych.
502830
(220) 2019 07 29
P.P.H. LEGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGS

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 23 przędza i nici do włókiennictwa.
(210) 502834
(220) 2019 07 29
(731) BERNACIAK EWA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PERILLA
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
olejki, olejki eteryczne, preparaty do higieny osobistej i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu i demakijażu, 18 torby, torebki, etui, teczki, portfele, portmonetki, plecaki, kosmetyczki ze skóry, imitacji skóry lub innych materiałów naturalnych
oraz ich imitacji, 25 odzież wierzchnia, odzież sportowa i turystyczna, bielizna osobista, kostiumy plażowe i kąpielowe,
nakrycia głowy, obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

502835
(220) 2019 07 29
BERNACIAK EWA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
perilla

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
olejki, olejki eteryczne, preparaty do higieny osobistej i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu i demakijażu, 18 torby, torebki, etui, teczki, portfele, portmonetki, plecaki, kosmetyczki ze skóry, imitacji skóry lub innych materiałów naturalnych
oraz ich imitacji, 25 odzież wierzchnia, odzież sportowa i turystyczna, bielizna osobista, kostiumy plażowe i kąpielowe,
nakrycia głowy, obuwie.
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502838
(220) 2019 07 29
ARTIEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekkowool
(210)
(731)

(531) 09.01.05, 27.05.01
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, poduszki,
poduszki do siedzenia, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane, tkaniny lniane, tkaniny nylonowe, tkaniny z włókien chemicznych, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji
pościeli, tekstylia, tekstylia do sypialni, pościel, bielizna pościelowa i koce, poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, poszewki na kołdry, kołdry puchowe, kołdry frotte, kołdry
z materiałów tekstylnych, narzuty, koce, koce jedwabne, koce
wełniane, koce bawełniane, koce na kanapę, ręczniki, ręczniki
frotte.
502839
(220) 2019 07 29
TOPPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Partis

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych, ziarno do żywienia
zwierząt.
502840
(220) 2019 07 29
PROFES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFES

(210)
(731)

(531) 24.15.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania w zakresie
biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, rekrutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], produkcja mikrofilmów, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie online książek elektronicznych i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

Nr ZT37/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

502841
(220) 2019 07 29
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MUCODRIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
zwierząt i ludzi.
(210)
(731)

502843
(220) 2019 07 29
OPTIMAPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielogłowy
(540) (znak słowny)
(540) OptimaPrint
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie dokumentów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
40 grawerowanie, grawerowanie laserowe, trasowanie laserem, usługi trasowania laserem, usługi wykańczania druków
[cięcie], drukowanie, drukowanie reklam, drukowanie cyfrowe, usługi wykańczania druków, usługi składania druku,
usługi druku offsetowego, usługi drukowania, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie, na zamówienie, nazw
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, laminowanie, laminowanie papieru,
laminowanie tworzyw sztucznych, wycinanie szablonów,
frezowanie, 42 projektowanie druków, projektowanie materiałów drukowanych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, doradztwo
w projektowaniu stron internetowych.
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(540) Chérie Coco
(510), (511) 3 kosmetyki, 10 sztuczne włosy, 25 odzież,
35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych.
502854
(220) 2019 07 29
TXM SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXTILMARKET

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, leśnictwa,
ogrodnictwa, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 środki owadobójcze, środki przeciw robactwu, roztoczom, 9 urządzenia biurowe, 16 artykuły biurowe, artykuły
szkolne, artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, 18 paski,
torby, plecaki, portfele, rzemienie, skóry, skórzane paski, walizki, 25 ubrania, berety, czapki, kapelusze, nakrycia głowy,
buty, obuwie, paski, bielizna, odzież z tworzyw naturalnych
i sztucznych, 35 usługi reklamowe, prowadzenie interesów
osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

502855
(220) 2019 07 29
SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TWOJA SPIŻARNIA

(210) 502844
(220) 2019 07 29
(731) PUTO MICHAŁ NEZILLO, Końskie
(540) (znak słowny)
(540) BELOMI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(210) 502847
(220) 2019 07 29
(731) PUTO MICHAŁ NEZILLO, Końskie
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.11.13, 26.13.01, 26.13.99, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(210) 502850
(220) 2019 07 29
(731) MARCIŃSKA JOANNA KATARZYNA, Łabiszyn
(540) (znak słowny)

(531)

05.01.16, 07.01.09, 26.01.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 29 bekon, bigos, chrupki na bazie mięsa, drób,
daktyle, dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, fasolka konserwowa, flaki, galaretki, galarety mięsne, homary, nieżywe,
hummus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona,
jadalne owady, nieżywe, jaja, kapusta kwaszona, kaszanka,
karczochy konserwowe, kawior, kiszone warzywa jako kimchi, klipfisz jako solony i suszony dorsz, kiełbaski w cieście,
kiełbasy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty
rosołowe, konserwy mięsne, konserwowane grzyby, konserwowane jagody, konserwowane warzywa, konserwy rybne,
krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, margaryna, marmolada, masło,
mięso konserwowane, mięso solone, mrożone owoce, oleje
spożywcze, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane,
ostrygi, nieżywe, owoce w puszkach, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, pikle, placki ziemniaczane, podpuszczka,
produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, pro-
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dukty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, produkty
serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, raki,
nieżywe, rodzynki, ryby, sałatki warzywne, soczewica konserwowana, smalec, soki roślinne do gotowania, sosy mięsne, szynka, śledzie, nieżywe, tłuszcze jadalne, tofu, tuńczyk,
nieżywy, wątroba, wędliny, wodorosty konserwowe, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 30 batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chow-chow jako przyprawa, ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto w proszku,
cukier, cukierki, curry jako przyprawa, cykoria, cynamon, czekolada, drożdże, enzymy do ciast, galaretki owocowe jako
słodycze, glukoza do celów spożywczych, gofry, goździki
jako przyprawa, herbata, herbatniki, imbir jako przyprawa,
jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, kanapki, kanapki z parówką jako hot dog, kapary, kasze spożywcze, kawa,
keczup jako sos, krakersy, kukurydza: mielona, palona, pop-corn, kurkuma do żywności, kuskus jako kasza, lody, lody
spożywcze, lód do napojów chłodzących, majonezy, makarony: nitki, paski, rurki, marcepan, mąka, mąka ziemniaczana,
melasa, mięso w cieście, mięsne sosy, miód, mesli, musztarda, naleśniki, płatki owsiane, ocet, pepitki, pieczywo imbirowe, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki zbożowe, pomadki jako cukierki, potrawy na bazie mąki, pralinki,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe
ze skrobi, propolis, przyprawy, puddingi, rollsy, roślinne preparaty zastępujące kawę, ryż, sago, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze ozdobne na choinkę, słodziki,
słód do celów spożywczych, sorbety, sosy jako przyprawy,
sól do konserwowania żywności, spaghetti, suchary, sushi,
syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, tabule, tako,
tapioka, tarty, tortille, wanilia, wermiszel, wyroby cukiernicze,
zaczyn, zielenina jako przyprawy, żywność na bazie mąki,
35 agencje importowo-eksportowe, badanie rynku doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla
osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy
i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży artykułów spożywczych,
usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczna
żywność do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub
farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, bekon, bigos,
chrupki na bazie mięsa, drób, daktyle, dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, fasolka konserwowa, flaki, galaretki, galarety
mięsne, homary, nieżywe, hummus jako pasta z ciecierzycy,
ikra rybia przetworzona, jadalne owady, nieżywe, jaja, kapusta kwaszona, kaszanka, karczochy konserwowe, kawior, kiszone warzywa jako kimchi, klipfisz jako solony i suszony
dorsz, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kompozycje owoców
przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne,
konserwowane grzyby, konserwowane jagody, konserwowane warzywa, konserwy rybne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa,
margaryna, marmolada, masło, mięso konserwowane, mięso
solone, mrożone owoce, oleje spożywcze, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, ostrygi, nieżywe, owoce
w puszkach, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, pikle,
placki ziemniaczane, podpuszczka, produkty gotowe na ba-
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zie mięsa zawarte w tej klasie, produkty gotowe na bazie
wędlin zawarte w tej klasie, produkty serowarskie, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, raki, nieżywe, rodzynki,
ryby, sałatki warzywne, soczewica konserwowana, smalec,
soki roślinne do gotowania, sosy mięsne, szynka, śledzie, nieżywe, tłuszcze jadalne, tofu, tuńczyk, nieżywy, wątroba, wędliny, wodorosty konserwowe, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, batony
lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, biszkopty, bułeczki
słodkie, bułka tarta, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe,
chleb, chow-chow jako przyprawa, ciasta, ciasta mączne,
ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukier, cukierki, curry jako
przyprawa, cykoria, cynamon, czekolada, drożdże, enzymy
do ciast, galaretki owocowe jako słodycze, glukoza do celów
spożywczych, gofry, goździki jako przyprawa, herbata, herbatniki, imbir jako przyprawa, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, kanapki, kanapki z parówką jako hot dog, kapary, kasze spożywcze, kawa, keczup jako sos, krakersy, kukurydza: mielona, palona, pop-corn, kurkuma do żywności,
kuskus jako kasza, lody, lody spożywcze, lód do napojów
chłodzących, majonezy, makarony: nitki, paski, rurki, marcepan, mąka, mąka ziemniaczana, melasa, mięso w cieście,
mięsne sosy, miód, mesli, musztarda, naleśniki, płatki owsiane, ocet, pepitki, pieczywo imbirowe, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki zbożowe, pomadki jako cukierki,
potrawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe ze skrobi, propolis, przyprawy, puddingi, rollsy, roślinne preparaty zastępujące kawę,
ryż, sago, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze
ozdobne na choinkę, słodziki, słód do celów spożywczych,
sorbety, sosy jako przyprawy, sól do konserwowania żywności, spaghetti, suchary, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, tabule, tako, tapioka, tarty, tortille, wanilia,
wermiszel, wyroby cukiernicze, zaczyn, zielenina jako przyprawy, żywność na bazie mąki, algarobilla, bagassa z trzciny
cukrowej w stanie surowym, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel, choinki, drzewa jako rośliny, drewno w stanie surowym, dynie, homary żywe, ikra rybia, jęczmień, kora
surowa, korzenie jadalne, kukurydza, langusty, małże żywe,
mięczaki, mąka z ryżu, nasiona stosowane jako ziarna, oliwki
świeże, ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, palmy, pieprz
ziołowy, pokrzywy, pszenica, raki stosowane jako żywe, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, sezam, siano, skorupiaki
żywe, soczewica świeża, szyszki chmielowe lub sosnowe,
świeże: cytrusy, jagody, grzyby, kasztany jadalne owoce,
orzechy, rośliny strączkowe, warzywa, winogrona, trufle, zioła, wyroby z cykorii, ziarna stosowane jako nasiona, ziemniaki, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, drożdże dla bydła, kiszonki jako
pokarm dla zwierząt, nasiona, pasza, proteiny dla zwierząt,
pasza dla bydła, wysłodziny, zioła ogrodowe świeże, ogrodnicze: nasiona, cebulki, sadzonki, kłącza, krzewy, drzewa, warzywa, grzybnie, orzechy, korzenie, owoce, szyszki, ziarna,
zioła, cebulki kwiatowe, krzewy, sadzonki krzewów i drzew,
trzciny, winorośla, leśne krzewy i drzewa, zioła ogrodowe,
rośliny wodne, materiały szkółkarskie, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, cydr
bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy
jako napój bezalkoholowy, lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje piwo podobne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, orszada, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, sorbety jako napoje, soki owocowe, sok pomidorowy
jako napój, syropy do napojów, woda gazowana, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka jako likier alkohole i likiery wspomagające
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trawienie, alkohol ryżowy, aperitify alkoholowe, arak, brandy,
cydr, ekstrakty alkoholowe, destylowane alkohole wysokoprocentowe, dżin, gorzkie nalewki, gruszecznik jako wino,
kirsz alkohol na bazie wiśni, koktajle alkoholowe, likiery, miód
pitny, napoje alkoholowe, napój alkoholowy - jabłecznik, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe destylowane, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette jako
wino z wytłoczyn winogronowych, rum, sake, whisky, wino,
wódka, bibułki papierosowe, cygara, cygarniczki nie z metali
szlachetnych, fajki, filtry papierosowe, gilotynki do cygar,
krzemienie do zapalniczek, papier papierosowy, papierosy,
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice nie z metali
szlachetnych, popielniczki, przybory do czyszczenia fajek,
spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki nie z metali szlachetnych, tytoń, ustniki do cygan woreczki na tytoń,
zapalniczki, zapałki, zioła do palenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

502859
(220) 2019 07 29
KOSIERKIEWICZ KAMIL, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
FRUX

(531) 26.04.01, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje do smarowania, mineralne oleje smarowe, oleje silnikowe, oleje mineralne, oleje syntetyczne, oleje półsyntetyczne, smary, oleje do smarowania łańcuchów,
układów tnących, oleje do silników dwusuwowych, 7 żyłki
do kos spalinowych i elektrycznych, linki do rozruszników
silników spalinowych, pilarki łańcuchowe, części do pilarek
łańcuchowych, kosy spalinowe, części do kos spalinowych,
kosiarki spalinowe, części do kosiarek spalinowych, kosiarki
elektryczne, części do kosiarek elektrycznych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna związana ze sprzętem ogrodniczym
i leśnym za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
502860
(220) 2019 07 29
GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS
SPÓŁKA AKCYJNA, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMOWENT

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wentylatory dachowe, wentylatory do systemów
wentylacji, okapy do urządzeń wentylacyjnych, wyciągi
[wentylacja], przepustnice do instalacji wentylacyjnych, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, instalacje wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne],
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17 kształtki, niemetalowe do rur sztywnych, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 19 kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, rury sztywne, niemetalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form
z tworzyw sztucznych.
502864
(220) 2019 07 29
TARSAGO MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY COMPANY POLSKA

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01
(510), (511) 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, pisanie tekstów inne niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie
tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków,
dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych,
map, atlasów, organizowanie i obsługa prasowa sympozjów,
odczytów, konferencji, plebiscytów, imprez gospodarczych,
kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze,
usługi wydawnicze, publikowanie książek i czasopism, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą
strony internetowej, organizacja szkoleń.
502867
(220) 2019 07 29
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zakłady mięsne SILESIA S.A. PROSTY SKŁAD
przyprawione mięso z kurczaka +sól peklująca
Z KURNEJ PÓŁKI bez zbędnych dodatków wysoka
zawartość białka Polski drób
(210)
(731)
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(531)

03.07.03, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.18, 26.04.02,
26.04.22, 26.11.02, 26.04.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18,
26.07.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny drobiowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin drobiowych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi
magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin drobiowych.
502868
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aktiplus

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, jogurty, jogurty probiotyczne, jogurty pitne.
(210)
(731)
(540)
(540)

502871
(220) 2019 07 29
GAPA SYLWESTER LALALA, Żuromin
(znak słowno-graficzny)
BUTIK LaLaLa

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie
i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody.
(210) 502872
(220) 2019 07 29
(731) BUGAJ RENATA PROCOM, Łoś
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i sprzęt dla ratownictwa.
502875
(220) 2019 07 29
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) Chillizet. Jest dobrze
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych,
dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier
komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji
dźwięku, urządzenia nadawcze, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci
przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line,
przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych
i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji
i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale
komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron fanpage
w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie
transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej
za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej
i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego
rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego
typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie
informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier
i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez
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i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
usługi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże
z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji
radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.
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nie informacji w zakresie rolnictwa, 38 usługi w zakresie technologii informacyjnych, mianowicie zapewnianie dostępu
do baz danych w globalnej sieci komputerowej, która dostarcza informacji i porad w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie] w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nauczanie w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 42 usługi i badania naukowe i technologiczne w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania komputerowego do świadczenia profesjonalnych usług konsultacyjnych w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 44 usługi w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, szkodników i chorób roślin, usługi
doradcze w zakresie stosowania agrochemikaliów i pestycydów, udzielanie informacji związanych z rolnictwem przez
Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

502927
(220) 2019 07 30
SZOPA SŁAWOMIR, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
OOHS & WOOFS EST. 2017 Zakład Groomerski

502876
(220) 2019 07 29
UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rymanów Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka stolica Dzieci
(210)
(731)

(531)

(531) 05.01.01, 05.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja: wypoczynku, rozrywki, imprez
sportowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizacja, realizacja i wystawianie spektakli, organizowanie: loterii, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
klubowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 03.01.08, 03.01.09, 26.11.02, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)
(540)
(540)

502932
(220) 2019 07 30
PODOBIEŃSKI PAWEŁ MATEUSZ, Toruń
(znak słowno-graficzny)
INTURION DIGITAL STORE

502891
(220) 2019 07 29
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, CH
(znak słowno-graficzny)
infopole

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, mobilne aplikacje do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie
do pobrania, 35 usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
informacja o działalności gospodarczej i doradztwo biznesowe w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego usług sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów rolnych, analiza rynku i udziela-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], paski do telefonów komórkowych, telefony,
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, pokrowce na laptopy, stojaki przystosowane do laptopów, aparaty fotograficzne, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, statywy
do aparatów fotograficznych, projektory, urządzenia do nawigacji satelitarnej, oprogramowanie gier, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], monitory [sprzęt
komputerowy], myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
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urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], 20 konsole, 28 konsole do gier wideo, sprzęt do gier
wideo, urządzenia do gier, 42 doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, badania
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej.
503001
(220) 2019 08 01
ROCKFIN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małkowo
(540) (znak słowny)
(540) ROCKFIN SERVICE
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe
do budowli), metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki na wodę, modułowe
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], przewody
metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury, rurki
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory,
metalowe, zbiorniki (metalowe -) [konstrukcje], zbiorniki
metalowe, złączki rur metalowe, 7 kompresory gazowe,
maszyny dla odlewnictwa, maszyny do cięcia papieru, maszyny do formowania metali, maszyny do kalandrowania
papieru, maszyny do łączenia, maszyny do nitowania, maszyny do obróbki masy papierniczej, maszyny do obróbki
metali, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji tektury, maszyny
do produkcji tektury falistej, maszyny do proszkowania,
maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tłoczenia,
maszyny do wytłaczania, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny powlekające, maszyny rafinujące
masę papierniczą, maszyny zwijające papier, obrotowe
maszyny do cięcia papieru, inne niż do użytku biurowego,
pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy pneumatyczne, prowadnice maszynowe [części
maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory
[części maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn,
regulatory pneumatyczne do silników, silniki do sprężarek,
silniki hydrauliczne, silniki parowe, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone powietrze, smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, sprężarki [maszyny], sprężarki do maszyn, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki obrotowe, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne,
sprężarki tłokowe, tłoki [części maszyn lub silników], turbiny
do wytwarzania mocy, turbiny gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów lądowych],
zawory do maszyn, zawory hydrauliczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, 37 budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów
pary, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, serwisowanie (przegląd) silników
pojazdów, 40 cieplna obróbka metali, obróbka [obróbka
mechaniczna] metali, obróbka i powlekanie powierzchni
metalowych, obróbka metali, powlekanie metalu, powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie części
składowych odlewanych, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi szkolenia dla
personelu, 42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej,
(210)
(731)
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badania techniczne, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, dostarczanie
raportów inżynieryjnych, inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna, konstrukcyjne (projektowanie - ), kontrola i testowanie jakości, nadzór i inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opracowywanie
badań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, planowanie projektów
technicznych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne,
projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych,
projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i testowanie nowych produktów,
projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych
i mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie modeli,
projektowanie narzędzi, projektowanie oprogramowania
sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji
przestrzennych, projektowanie rurociągów, projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, przeglądy techniczne, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów
technicznych, studium wykonalności technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie komponentów, testowanie maszyn, testowanie produktów, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, testowanie
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie
zagrożenia hałasem środowiska, testy inżynieryjne, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, usługi
architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii morskiej, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne dla
osób trzecich, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne
wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi
inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne związane z systemami transportu
gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi pomiarów technicznych,
usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym
zakresie, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii jądrowej,
usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie projektowania techniczne, usługi w zakresie
przeglądów technicznych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania technicznego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.
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503002
(220) 2019 08 01
ROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małkowo
(540) (znak słowny)
(540) ROCKFIN
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe
do budowli), metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki na wodę, modułowe
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], przewody
metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, zbiorniki (metalowe -) [konstrukcje], zbiorniki metalowe,
złączki rur metalowe, 7 kompresory gazowe, maszyny dla
odlewnictwa, maszyny do cięcia papieru, maszyny do formowania metali, maszyny do kalandrowania papieru, maszyny do łączenia, maszyny do nitowania, maszyny do obróbki
masy papierniczej, maszyny do obróbki metali, maszyny
do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów,
maszyny do produkcji tektury, maszyny do produkcji tektury
falistej, maszyny do proszkowania, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny do wytłaczania, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny
powlekające, maszyny rafinujące masę papierniczą, maszyny zwijające papier, obrotowe maszyny do cięcia papieru,
inne niż do użytku biurowego, pompy hydrauliczne, pompy
hydrauliczne serwosterowane, pompy pneumatyczne, prowadnice maszynowe [części maszyn], reduktory ciśnienia
[części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn, regulatory pneumatyczne do silników, silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silniki parowe, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone
powietrze, smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki,
sprężarki [maszyny], sprężarki do maszyn, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki obrotowe, sprężarki powietrza,
sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, tłoki [części maszyn
lub silników], turbiny do wytwarzania mocy, turbiny gazowe,
turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów lądowych], zawory do maszyn, zawory hydrauliczne,
9 oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn., 37 budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 40 cieplna obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metali, obróbka
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka metali, powlekanie metalu, powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie części składowych odlewanych, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych,
42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej, badania
techniczne, badania w dziedzinie technologii prowadzone
przez inżynierów, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, dostarczanie raportów
inżynieryjnych, inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna, konstrukcyjne (projektowanie
- ), kontrola i testowanie jakości, nadzór i inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opracowywanie badań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywa(210)
(731)

57

ne przez inżynierów, planowanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii,
pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie
w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie modeli, projektowanie narzędzi, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie
oprogramowania systemowego, projektowanie produktów
inżynieryjnych, projektowanie przyrządów, projektowanie
ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie rurociągów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych,
elektromechanicznych i optoelektronicznych, przeglądy
techniczne, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów technicznych, studium wykonalności
technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji
ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie komponentów, testowanie maszyn, testowanie produktów, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
testowanie zagrożenia hałasem środowiska, testy inżynieryjne, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze
w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii morskiej, usługi inżynieryjne,
usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne
w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego,
usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne
w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie
analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne związane z systemami transportu
gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi pomiarów technicznych,
usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze
inżynierii, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi
w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii jądrowej, usługi
w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie projektowania techniczne, usługi w zakresie przeglądów
technicznych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
technicznego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

501477, 502490, 502772, 502854

2

494294, 501477, 502484, 502490

3

497942, 499139, 499142, 499143, 499539, 500046, 500289, 500365, 500367, 500368, 500369, 500401, 501361,
502403, 502745, 502749, 502773, 502816, 502817, 502818, 502819, 502820, 502821, 502822, 502834, 502835,
502850

4

502384, 502403, 502859

5

482561, 497566, 497569, 498866, 498869, 499539, 500365, 500367, 500368, 500369, 500401, 501228, 501361,
502073, 502074, 502171, 502172, 502173, 502381, 502703, 502757, 502758, 502759, 502760, 502761, 502762,
502763, 502764, 502766, 502767, 502768, 502829, 502841, 502854

6

499139, 499142, 499143, 500727, 501387, 501477, 502475, 502721, 503001, 503002

7

496725, 496726, 499139, 499142, 499143, 501228, 501246, 501387, 502384, 502475, 502798, 502800, 502859,
503001, 503002

8

499139, 499142, 499143, 502745

9

493038, 496725, 496726, 498890, 499012, 499139, 499142, 499143, 500439, 500636, 501216, 501228, 501246,
501387, 501903, 501904, 502178, 502368, 502417, 502475, 502484, 502738, 502810, 502854, 502872, 502875,
502891, 502932, 503002

10

498400, 500365, 500367, 500368, 500369, 500401, 501228, 502065, 502850

11

499139, 499142, 499143, 500439, 501228, 502860

12

496725, 496726, 499139, 499142, 499143, 502377, 502378, 502398, 502412, 502798, 502800

14

500732, 502484

16

484540, 493038, 498890, 499012, 502385, 502451, 502452, 502475, 502484, 502854

17

499139, 499142, 499143, 499394, 502490, 502860

18

502363, 502484, 502834, 502835, 502854

19

494294, 496079, 499394, 501477, 502490, 502860

20

499139, 499142, 499143, 500731, 502475, 502738, 502838, 502932

21

497589, 502484, 502745

22

499139, 499142, 499143

23

502830

24

493038, 502838

25

493038, 498890, 499012, 500629, 500639, 501903, 501904, 502363, 502379, 502410, 502484, 502834, 502835,
502850, 502854, 502871

26

493038

27

502484

28

498890, 499012, 500636, 502932

29

477236, 482561, 497566, 497569, 500291, 500307, 502088, 502411, 502500, 502504, 502757, 502758, 502759,
502760, 502761, 502762, 502763, 502764, 502766, 502767, 502768, 502789, 502823, 502855, 502867, 502868

30

482561, 500291, 500307, 501830, 502088, 502411, 502789, 502855

31

482561, 497566, 497569, 502411, 502757, 502758, 502759, 502760, 502761, 502762, 502763, 502764, 502766,
502767, 502768, 502789, 502829, 502839

32

496266, 496267, 496269, 496271, 498622, 500026, 500641, 500642, 501262, 501379, 501751, 501830, 502072,
502088, 502371

33

498617, 499739, 499740, 501379, 501830
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2

1

34

495062

35

477236, 482561, 494294, 496725, 496726, 496824, 498132, 498400, 498890, 499012, 499098, 499701, 500046,
500439, 500629, 500636, 500639, 500641, 500642, 500732, 500734, 500934, 500973, 501216, 501916, 502069,
502368, 502373, 502377, 502378, 502381, 502421, 502451, 502452, 502475, 502490, 502495, 502534, 502548,
502703, 502743, 502775, 502840, 502843, 502844, 502847, 502850, 502854, 502855, 502859, 502867, 502871,
502891, 503001

36

496917, 500734, 500934, 500973, 502069, 502368, 502421, 502475, 502495, 502534, 502702, 502813

37

496079, 496725, 496726, 500439, 501246, 502069, 502178, 502377, 502378, 502384, 502421, 502484, 502490,
503001, 503002

38

496824, 498890, 499012, 500734, 501916, 502368, 502373, 502451, 502452, 502475, 502495, 502875, 502891

39

502411, 502475, 502775, 502867

40

496725, 496726, 502475, 502843, 502860, 503001, 503002

41

496266, 496267, 496269, 496271, 496725, 496726, 496824, 496917, 497560, 497569, 498132, 498890, 499012,
499098, 499165, 499577, 499663, 500289, 500614, 500636, 500973, 501368, 501578, 501916, 502371, 502373,
502374, 502387, 502475, 502484, 502490, 502491, 502493, 502703, 502743, 502840, 502864, 502875, 502876,
502891, 503001

42

496725, 496726, 497560, 497566, 497569, 498132, 498890, 499012, 500055, 500636, 500732, 500734, 500934,
501216, 501246, 501916, 502368, 502373, 502421, 502475, 502490, 502738, 502843, 502891, 502932, 503001,
503002

43

496266, 496267, 496269, 496271, 499929, 500026, 500973, 501620, 502374, 502391, 502405, 502702, 502726,
502739, 502743, 502746, 502747

44

496917, 500046, 500289, 501620, 502065, 502374, 502405, 502417, 502481, 502482, 502484, 502702, 502703,
502891, 502927

45

499098, 500391, 500659, 501620, 502399, 502451, 502452, 502534

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1994 A
1994 A
1994 Amber
1994 Amber
ABROS
AKADEMIA PAMIĘCI
aktiplus
ALCOLOCK
alpejska
ALUDOOR
AluStars
AMIRAP
Angel
APARTAMENTY VARSOVIA
APZ Nieruchomości
Artresan OPTIMA 1 DAY
atelier Amaro
AURONERV
AUROTYNA
Babiarnia
batpacker.
be beauty GOLDEN GLOW FAME
be beauty GOLDEN GLOW GLAMOUR
be beauty GOLDEN GLOW SHINE
be beauty MOONLIGHT SILVER MAGIC
be beauty MOONLIGHT SILVER SECRET
BEES & HONEY
BELLA VENERA
BELLIS PHARMA
BELOMI
Big Egg 1,25
BigBull
biolift THERAPY
BONDEQ
BUTIK LaLaLa
C DASH DOT CREATIONS
Calfsan piękne cielęta
CELESTYNKA
CHEMOWENT
Chérie Coco
Chillizet. Jest dobrze
CKP Centrum Kształcenia
Podyplomowego
CMS Auto
CONSULT INVEST

496266
496267
496269
496271
502703
501578
502868
502178
502749
496079
500727
502829
502702
500973
502813
500369
502747
498866
498869
500289
502379
502822
502821
502819
502820
502818
501916
498617
482561
502844
502757
502766
502065
502411
502871
498132
502760
502072
502860
502850
502875
500614
502378
502534

CZYTANIE PRZED SPANIEM
DAD HERO
dad:HERO prawdziwi bohaterowie
- to ojcowie
DIRECTUS KANCELARIA PRAWNA
DIRTY DUCK
dobra truskawka
DOBRE OKO
drukuje.to
easy cell
Eden glam pink
Eden majestic blue
edurewolucje
ein excellence in nutrition
Ekkowool
ESPACE SANTI
ewl p
FIPRex DUO
FIPRex
FIPRex
FIRMA ROLESKI
FMŻ
FMŻ
FruVita smaki lata
FRUX
Fundacja „Pomóż Im”
Białostockie Hospicjum dla Dzieci
Glamour VOLUME
GOOD GAME BREWERY
GOOD GAME BREWERY
GRAZZIO
Gripex CONTROL
Gripex HOT
HEARTMADE by atelier Amaro
HF Habza Finanse
HORTEX PRZETARTE
Hotel & Restauracja Ogród Przysmaków
HTPSM HYDRO TRUCK PRESS
SERWIS MOBILNY
IL Institute of Aviation Warsaw 1926
IL Institute of Aviation Warsaw 1926
infopole
InPar
InPar
inspirujemyenergia

499012
502452
502451
502399
501751
502405
502417
502475
501246
502817
502816
502373
497566
502838
501903
502548
502173
502171
502172
500291
502798
502800
502823
502859
496917
497942
500641
500642
500732
500367
500365
502746
502495
502088
502374
502384
496725
496726
502891
502073
502074
500439
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1

intima ART&ESTE
INTURION DIGITAL STORE
Juvenes-Serwis
Kabex
KASZETKA
Konopniak
korbo
Krajowa Izba Gospodarki
Nieruchomościami
KRÖNUNGER
La Arte
LANO MEBLE
LAPENNA
LEGS
LEVEL
Life. Just Live It.
LILLA Cafe
Lipo Q10
Logart
LOKUM NIERUCHOMOŚCI
LOVE BEAUTY gabinety kosmetyki
profesjonalnej
MALEDIVES Paradise collection
MaxBull 20
meduse
Meggi 35 piękne cielęta
młodszy brat
Mocuś dziecinnie łatwy dla dziewczynek
i chłopców
Mokos
MOLEKO
MOZAIKER AKORD
MT MACHINE TRADE maszyny budowlane
MUCODRIL
MuFo
MVS
MY COMPANY POLSKA
Mycosan
naturiomania
NOTICK
obers lesien OBERSCHLESIEN
OMG SHOT
OOHS & WOOFS EST. 2017
Zakład Groomerski
OptimaPrint
OvuSan S
Partis
PERILLA
perilla
Podlasiak
POLHEAVEN
Polidea

2

502481
502932
502421
502490
502789
501830
500636
499098
498622
502745
500731
502410
502830
502398
502484
499929
502773
502775
502069
500046
502363
502761
497560
502764
501620
498400
502500
501477
499394
499701
502841
501368
500734
502864
502768
502371
497589
499577
502482
502927
502843
502763
502839
502834
502835
502504
502403
500055

61
1

Prenata 1.0
PRO Oczyszczenie SUPLEMENT DIETY
REGULUJE PRACĘ JELIT ALOES,
NATURALNY BŁONNIK, JARMUŻ
ProAuto „autobusy szyte na miarę”
PROFES
PROSTO
ptbs POLSKIE TOWARZYSTWO
BEZPIECZEŃSTWA SUPLEMENTÓW
Pub|Sklep STARY ELF Sklep|Pub
VS Group 2019 STARY ELF 2019
Piwo z Beczki
PUELLA
RADIX Zn
RBBC Restructuring & Bankruptcy
Business Center
Rekiny.pl
RENERGY POWER OF NATURE
RESTAURACJA CHRZAN NOWA
KUCHNIA POLSKA
ROCKFIN SERVICE
ROCKFIN
ROLESKI
RSPWN
RSPWN
SanBull Classic
SELLFOOD
SensAl
SiloControl Grain Trust
Sky Restaurant Warsaw
Slow Runners
SmartSeals
smuve
SPRAY DO ZĘBÓW & W DROGĘ
SREBRZANKA
StabiloSan
SUDOCREM EXPERT
tańcobajki
tańcobajki
TEXTILMARKET
TRANSTAL
TWOJA SPIŻARNIA
ULTRAPIRYNA PLUS
Unipro XP
Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka
stolica Dzieci
VANDER
VANDER
VANDER
VE Europejski Instytut Edukacji ENGRAM
VENTO

2

502758

502381
502377
502840
494294
497569

500026
502385
502772
500391
496824
502810
502726
503001
503002
500307
500629
500639
502762
500934
501216
501387
502743
499165
501904
501228
501361
501379
502759
499539
502491
502493
502854
502721
502855
500368
502767
502876
499139
499142
499143
499663
502412

62
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1

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
SMAK KRABOWY OSTRA CRAB FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
W WINCHESTER AMERICAN BLEND
WANTED RED BY THIRSTY COW
WANTED WHITE BY THIRSTY FISH
WIZYJNY MONITORING ALARMOWY
WŁAMANIE NA ŻYWO-INTERWENCJA
Yalla Yalla Döner kebab

Nr ZT37/2019

2

1

2

477236
495062
499740
499739

zakłady mięsne SILESIA S.A.
PROSTY SKŁAD przyprawione mięso
z kurczaka +sól peklująca Z KURNEJ PÓŁKI
bez zbędnych dodatków wysoka zawartość
białka Polski drób
ZIMNOTŁOCZONE SOKI HORTEX:
Z OWOCÓW WYCISKAMY WIĘCEJ.
ZipCover

502867

500659
502391

501262
484540

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
1060366
1394386
1483231
1483232
1483263
1483296
1483310
1483312
1483313
1483344
1483349
1483375
1483445
1483522
1483598
1483607
1483619
1483691
1483701
1483791
1483801
1483807

KEVITA (2019 07 26)
32
M MIRACLETOX (2019 04 11)
CFE: 05.03.16, 05.13.25, 26.11.02,
3, 35
27.05.10, 29.01.12
KVM (2019 05 27)
17
NAOMI (2019 06 19)
33
O SHI CAR (2019 07 23)
12
TRILOY (2019 07 09, 2019 07 02)
1
HASERVEY (2019 07 23)
CFE: 27.05.01
3
Col dker (2019 06 14)
CFE: 28.03.00
25
TRIBIT (2019 07 09, 2019 07 02)
1
2019 07 24)
CFE: 02.01.01, 26.01.14
34
WORCRAFT (2019 07 23)
CFE: 27.05.02
7, 8
SAUT HERMES (2019 06 24, 2019 01 16)
18
VTN (2019 05 17)
CFE: 27.05.01
6, 11
BASISHOME (2019 04 09)
CFE: 28.03.00
14
PETREL (2019 03 22)
35, 37, 38, 39, 40, 42
ZHD (2019 07 03)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 28.03.00
9
PHI LASHES (2019 05 14)
CFE: 28.07.00
3, 8, 41, 44
maxlogic & mavigard fire and gas detection
systems (2019 05 13)
CFE: 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
9
FLAMING (2019 04 19, 2018 10 23) 9, 28, 41
DEKA Innate Ability (2019 04 05, 2018 11 27)
CFE: 27.05.10
10, 44
MERRIS (2019 06 20, 2019 03 22)
29
deDoma (2019 04 04)
CFE: 05.05.20, 27.05.01,
3, 8, 10, 14, 16, 18, 20,
29.01.12
21, 24, 25, 28, 35

1483831
1483850
1483920
1483938
1483947
1483950
1483961
1484002
1484012
1484035
1484048
1484057
1484076
1484084
1484092
1484118
1484172
1484199
1484269

BEAUTY BY SWEDEN
3, 35
(2019 02 25, 2018 08 23)
LOU LOU (2019 04 01)
CFE: 09.01.10
33
VIMI (2019 04 25, 2019 03 15)
30
Irish Charm (2019 04 19, 2018 10 26)
CFE: 05.03.06, 27.01.12,
9, 28, 41
27.05.03, 29.01.15
888 RED COLLECTION (2019 04 19, 2018 11 02)
CFE: 27.05.03, 27.07.01, 29.01.15
9, 28, 41
GREAT CHINA (2019 04 19, 2018 10 26)
CFE: 04.03.03, 27.05.03, 29.01.15
9, 28, 41
Questax (2019 05 21)
5
KINEYE (2019 07 24)
CFE: 27.05.01
7, 9
TOTEPHAN (2019 05 14)
1, 3, 5, 29
BEN LANG (2019 07 03)
CFE: 01.01.02, 01.15.24, 26.04.05,
25
27.05.01, 28.03.00
2019 07 24)
CFE: 28.03.00
34
Children’s Rhythmic Gymnastics Festival
„Alina” (2019 03 22, 2019 03 06)
CFE: 27.05.10
41
2019 07 23)
CFE: 28.03.00
17
ALINA rhythmic gymnastics festival
(2019 03 22, 2019 02 19)
CFE: 27.05.10
41
ABLO (2019 06 07, 2019 01 11)
9, 38, 45
Cutanorepair (2019 07 07, 2019 01 11)
3, 5
SOLFL (2019 05 10, 2018 11 15)
35, 36, 41
FONTE ROMANA PASETTI
33
(2019 06 27, 2019 06 17)
NETKANIKA (2019 04 15, 2018 10 24)
CFE: 25.07.01, 29.01.04
22, 24, 35

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1483296,

1483313,

1484012

3

1394386,

1483310,

1483619,

5

1483961,

1484012,

1484118

6

1483445

7

1483349,

1484002

8

1483349,

1483619,

1483807

9

1483607,
1484092

1483691,

1483701,

10

1483791,

1483807

11

1483445

12

1483263

14

1483522,

16

1483807

17

1483231,

1484076

18

1483375,

1483807

20

1483807

21

1483807

22

1484269

24

1483807,

1484269

25

1483312,

1483807,

1484035

28

1483701,

1483807,

1483938,

29

1483801,

1484012

30

1483920

32

1060366

33

1483232,

1483850,

34

1483344,

1484048

35

1394386,

1483598,

36

1484172

37

1483598

38

1483598,

39

1483598

40

1483598

41

1483619,
1484172

42

1483598

44

1483619,

45

1484092

1483807,

1483831,

1484012,

1484118

1483938,

1483947,

1483950,

1484002,

1483947,

1483950

1483807,

1483831,

1484172,

1484269

1483938,

1483947,

1483950,

1484057,

1483807

1484199

1484092

1483701,

1483791

1484084,

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
497186
497898
497916

PV AUTOMOTIVE GMBH
2019 07 29
FRANMAX, UAB
2019 08 16
MONTEFARMACO OTC S.P.A.
2019 08 20

498243
37
499453
37
5

ZENTIVA K.S.
2019 08 21
5
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 08 22
29

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1453355
1001418

LEGO Juris A/ S
2019 06 18
CONSOLIDATED ARTISTS B.V.
2019 07 29

1382092
28
35

CLARINS FRAGRANCE GROUP
2019 08 20

3, 21, 41

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 58
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 61

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 63
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 64

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 65
INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
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