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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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.

Spis treści
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R........................

6

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r........................... 54
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r................. 56

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH................................. 58
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych................................................................................................................................................... 59

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej...................................................................... 60

BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe
Warszawa, dnia 20 stycznia 2020 r.

Nr ZT03

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.
488116
(220) 2018 07 11
ADAMCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POZYTYWNY GROOMING
(510), (511) 35 sprzedaż książek i publikacji dotyczących
psów, sprzedaż akcesoriów dla psów, 41 szkolenia dla psów.

(210)
(731)

488451
(220) 2018 07 20
BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSUJĄCE JABŁKO
(210)
(731)

(540) MADE OF Satisfaction CLOTHING

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 09.05.25
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej.
496749
(220) 2019 03 05
RUN DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IceFood.pl delikatesy świeżo mrożone
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
25.07.04
(510), (511) 29 chipsy owocowe, 31 świeże owoce i warzywa.
490917
(220) 2018 09 25
AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) ringosol
(510), (511) 3 preparaty, środki, wyroby kosmetyczne
do uszu w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) kosmetycznego albo tamponu jako nośnika preparatu kosmetycznego, 5 leki, preparaty farmaceutyczne do uszu w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli,
maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) albo tamponu jako
nośnika preparatu farmaceutycznego.
(210)
(731)

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

494585
(220) 2019 01 09
WALENTYN BARTOSZ, Okole
(znak słowno-graficzny)
Twój ogród Twoim Teksasem. Bądź jego Rangerem.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.06
(510), (511) 35 usługa sprzedaży detalicznej, hurtowej
i za pośrednictwem Internetu następujących produktów
spożywczych:dania gotowe mięsne, bezmięsne, rybne, warzywne i owocowe, owoce, warzywa, mrożonki, przekąski,
ryby, owoce morza, desery, napoje, zioła, frytki, grzanki, sosy,
ziemniaczki pieczone i do pieczenia, ser panierowany, sosy.
(210) 496786
(220) 2019 03 06
(731) Kik Textilien und Non-Food GmbH, Bönen, DE
(540) (znak słowny)
(540) kik ubrania kupione z głową
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego oraz sprzedaż
on-line w zakresie odzieży,.
(210)
(731)
(540)
(540)

497961
(220) 2019 03 31
LIS-MARKIEWICZ PRZEMYSŁAW HUGO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SKARBY POLESIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia ogrodnicze, 8 ręczne narzędzia ogrodnicze.
(210) 495253
(220) 2019 04 03
(731) JĘDRA MAGDALENA MARTA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

531) 07.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, 30 zioła do celów spożywczych.
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498080
(220) 2019 04 01
RADOMSZCZAŃSKI KOLEKTYW SPORTOWY
RKS RADOMSKO, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKS RADOMSKO
(210)
(731)

szur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, 37 serwis, konserwacja i naprawa
sprężarek (kompresorów), osuszaczy sprężonego powietrza,
schładzaczy sprężonego powietrza, separatorów woda-olej,
instalacji sprężonego powietrza.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.15, 27.05.01, 02.01.02, 07.01.01, 24.09.03, 24.09.05,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 03.07.19
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
czapki sportowe, czapki z daszkiem, komplety sportowe,
koszulki piłkarskie, kurtki sportowe, podkoszulki sportowe,
szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, znaczniki treningowe,
28 artykuły i sprzęt sportowy, maskotki, sprzęt sportowy.
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498682
(220) 2019 04 12
JAHOŁKOWSKA MAGDALENA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PIZZA WORKSHOP

(531)

498517
(220) 2019 04 09
HEK HOMBEK, URBAN SPÓŁKA JAWNA,
Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEK osuszacze kompresory
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, biura pośrednictwa pracy, fakturowanie, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci, reklama zewnętrzna, rekrutacja personelu,
sporządzanie wyciągu z konta, 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami,
transportem, usługi barowe.
(210) 500618
(220) 2019 06 03
(731) KONOPKA MONIKA, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 7 sprężarki powietrza, części do sprężarek powierza, narzędzia mechaniczne,przemysłowe narzędzia
pneumatyczne, zawory [części maszyn], łożyska,zawory regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, reduktory ciśnienia [części maszyn], maszyny wykorzystujące sprężone
powietrze oraz części do nich,skraplacze powietrza, separatory, separatory para-olej i woda-olej oraz części do nich,
filtry powietrza do celów mechanicznych, w tym filtry sprężonego powietrza oraz wkłady zamienne do nich, filtry oleju,
filtry [części maszyn lub silników], 11 urządzenia do oczyszczania sprężonego powietrza, separatory do oczyszczania
powietrza, instalacje do filtrowania sprężonego powietrza,
osuszacze sprężonego powietrza, schładzacze sprężonego
powietrza, filtry powietrza, filtry do oczyszczania powietrza,
filtry do instalacji przemysłowych, urządzenia i instalacje
do suszenia sprężonego powietrza, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych sprężarek (kompresorów), osuszaczy sprężonego
powietrza, schładzaczy sprężonego powietrza, separatorów woda-olej, elementów eksploatacyjnych do instalacji
sprężonego powietrza, sprzedaż za pośrednictwem sieci
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych zamiennych
elementów eksploatacyjnych do instalacji sprężonego powietrza, zamiennych elementów do sprężarek, osuszaczy
sprężonego powietrza, schładzaczy sprężonego powietrza
i separatorów woda-olej, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-

(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.13.25, 26.07.25
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy
do mierzenia czasu, pozostałe artykuły z metali szlachetnych
i ich imitacje, a mianowicie posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, monety i żetony, dzieła sztuki z metali szlachetnych, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie,
18 walizy, torby podróżne, torby, portfele, skóra i imitacja
skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, oraz części i akcesoria
do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie, 25 nakrycia
głowy, odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie.
500753
(220) 2019 06 05
A4 BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) A4 BUSINESS PARK

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi
biurowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz
innych, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi w zakresie administracji biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, usługi planowania spotkań biznesowych, wynajem tablic oraz powierzchni do celów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie reklamy, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi,
wynajem pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrzeby działalności biurowej,
organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem
oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej
na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz
instytucji pozarządowych, wynajem pomieszczeń handlowych i usługowych, wynajem lokali na potrzeby działalności
handlowej i usługowej, 39 wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem skrzynek i skrytek pocztowych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal na konferencje
i zebrania, wynajem sal konferencyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
500756
(220) 2019 06 05
OLIVIA STAR TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ARCO
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata stalowa), nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane do użytku domowego
i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego
lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, 31 ziarna (jako zboża) oraz ziarna (jako nasiona), produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
karma dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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500767
(220) 2019 06 05
GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(znak słowno-graficzny)
CANAL+ SERIALE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy dydaktyczne,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji, rozpowszechniania, czytania, przełączania, przechowywania, kodowania, dekodowania, przekształcania i przetwarzania dźwięków, obrazów lub danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne i telematyczne, telewizory, urządzenia do zdalnego sterowania, etui na telefony komórkowe, pamięci zewnętrzne USB, koncentratory sieciowe (huby), anteny paraboliczne, kodery, urządzenia umożliwiające dostęp i kontrolę
dostępu do urządzeń przetwarzających informacje i dane,
urządzenia uwierzytelniające przeznaczone dla sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do randomizacji i dekodowania
sygnałów oraz do ich retransmisji, terminale cyfrowe, filmy
wideo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku, płyty
DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków magnetycznych, dysków audio i wideo, dysków cyfrowych, dysków i płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo,
oprogramowanie do gier wideo, magnetyczne nośniki
do nagrywania, karty magnetyczne, karty z chipem, karty
z chipem elektronicznym, czytniki kart, programy nadzorcze
systemu operacyjnego do odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, karty z mikroprocesorem [karty inteligentne], elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania
i selekcji programów telewizyjnych, aparaty i urządzenia
do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe (nagrane programy), światłowody i kable optyczne, baterie i ogniwa elektryczne, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania do użytku z urządzeniami mobilnymi, pliki muzyczne lub pliki z obrazami do pobrania, oprogramowanie
do telewizji interaktywnej, 14 przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, breloczki na klucze, zegarki i paski do zegarków, 16 plakaty, albumy, almanachy, naklejki (materiały
piśmienne), litograficzne dzieła sztuki, bilety, szkicowniki,
bloki (artykuły papiernicze), podpórki do książek, pudełka
kartonowe lub papierowe, kupony drukowane, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), zeszyty do pisania lub rysowania,
kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki z życzeniami, katalogi, foldery na dokumenty, segregatory [artykuły biurowe], matryce, kasetki na papeterię (artykuły biurowe), kosze
na listy, noże do papieru (artykuły biurowe), ołówki, kalkomanie, podstawki pod szklanki z kartonu lub papieru, teczki
na dokumenty (artykuły biurowe), przyrządy do pisania, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, przyrządy do wycierania tablic do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
kałamarze, koperty (artykuły piśmienne), materiały do rysowania i/lub pisania, przybory szkolne, gumki do ścierania,
produkty do drukowania, druki, materiały drukowane, gazety, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych
w formie drukowanej, litografie, książki, broszury, markery,
pisaki, chusteczki papierowe, papier do zawijania, papier
do pisania, perforatory biurowe, czasopisma, fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy,
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etui na pióra, okładki do paszportów, okładki na dokumenty
(artykuły biurowe), tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, etui na książeczki czekowe, obsadki do piór, prospekty,
publikacje drukowane, indeksy, magazyny [periodyki], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, papierowe serwetki lub ręczniki do twarzy, pióra
wieczne/długopisy, ramki do fotografii, podstawki na długopisy i ołówki, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, 18 kufry (bagaże), torebki, torby na zakupy, torby
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby podróżne, tornistry, torby sportowe, plecaki, torby szkolne, walizy, parasolki,
25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, T-shirty, nakrycia
głowy, wyroby pończosznicze, skarpetki, 28 gry, gry towarzyskie, zabawki, gry wideo przystosowane do użytku z ekranami telewizyjnymi, piłki do gier i balony do zabawy, urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo,
34 zapalniczki przybory dla palaczy, 35 reklama, wynajem
powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur, druków, próbek], zawieranie umów abonenckich na programy
audiowizualne, programy audio, programy radiowe, prenumeraty gazet, zawieranie umów abonenckich na nagrania
wideo, nagrania fonograficzne, wszelkiego rodzaju media
audio lub audiowizualne, zawieranie umów abonenckich
na wszelkiego rodzaju media informacyjne, teksty, dźwięki
i/lub obrazy, w szczególności w postaci publikacji, elektronicznych, nieelektronicznych, lub cyfrowych, produktów
multimedialnych, zawieranie umów abonenckich na kanały
telewizyjne, usługi abonenckie w zakresie usług przesyłania
strumieniowego treści multimedialnych, wideo lub audio,
reklama online w sieci komputerowej, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi reklamy zdalnej połączonej
z ofertą sprzedaży (promocje sprzedaży dla osób trzecich),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi handlu detalicznego i hurtowego artykułów
odzieżowych, wyrobów ze skóry, wyrobów jubilerskich, piór
do pisania, artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów audiowizualnych, produktów komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, magnetowidów, osobistych odtwarzaczy stereo,
magnetofonów, odbiorników radiowych, sprzętu Hi-Fi, dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, zmieniarek dysków (sprzęt przetwarzający
dane), obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, audiowizualnych płyt kompaktowych, optycznych dysków kompaktowych, złączy (sprzęt
przetwarzający dane), dyskietek, magnetycznych nośników
danych, ekranów wideo, interfejsów (sprzęt przetwarzający
dane), czytników (sprzęt przetwarzający dane), oprogramowania (nagrane programy), mikroprocesorów, modemów,
monitorów (sprzęt), monitorów (programy komputerowe),
komputerów, pamięci do komputerów, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, nagranych programów komputerowych, procesorów (CPU), nagranych systemów operacyjnych (dla komputerów), chipów (obwody scalone), usługi
przeglądu prasy, usługi dla handlu elektronicznego, a mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w celach reklamowych
i handlowych, usługi kompilowania informacji w komputerowych bazach danych, usługi kompilowania statystyk,
38 usługi telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem
terminali komputerowych lub światłowodów, informacja
o telekomunikacji, komunikacja radiowa, telegraficzna,
za pośrednictwem telewizji, telenadawania, nadawanie
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i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie i transmisja programów radiowych, transmisja programów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych
oraz przekaźników radiowych, transmisja programów audio,
audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych,
tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych), dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sprzętu i urządzeń
telematycznych, a mianowicie urządzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych,
wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp
do interaktywnych programów audiowizualnych, usługi
udzielania dostępu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych, komunikaty (transmisja) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), usługi pobierania z sieci filmów oraz
innych programów audio i audiowizualnych, transmisja programów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów telewizyjnych, strumieniowa transmisja danych, transmisja wideo
na żywo i na żądanie, transmisja dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, usługi udzielania dostępu do sieci komputerowej, usługi udzielania dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, usługi zapewniania połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, usługami internetowymi i z bazami danych,
usługi w zakresie trasowania i interfejsów dla telekomunikacji, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową, usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego, reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług
telekomunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych
online, rozpowszechnianie strumieniowych lub niestrumieniowych treści audio, video i multimedialnych, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, kabla, satelity i światłowodu, udostępnianie pokojów czatów w Internecie i/lub forów dyskusyjnych online, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach
przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń stereo, przenośnych odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów komórkowych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działalność kulturalna, produkcja programów
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat,
nagrań wideo, nagrań fonograficznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rekreacji i rozrywki, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń audiowizualnych, telewizorów, sprzętu audio i wideo,
produkcja programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, wydarzeń o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier,
dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów związanych z rekreacją, sportem i rozrywką, edycja programów, programów radiowych i telewizyjnych, debat, reportaży i dokumentów, usługi rezerwacji miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym,
nagrywanie na wideo, redagowanie i publikacja tekstów (innych niż teksty reklamowe), treści multimedialnych, nośników audio i wideo (dyski interaktywne, płyty kompaktowe,
pamięci dyskowe), publikowanie badań, notatek, wywiadów,
ankiet redakcyjnych, wynajem dekoderów i urządzeń kodujących, dostarczanie treści audio, wideo i multimedialnych
online bez możliwości pobrania, dostarczanie publikacji
elektronicznych online bez możliwości pobrania, usługi
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w zakresie publikacji elektronicznych, dostarczanie informacji w zakresie rozrywki, muzyki, występów na żywo oraz imprez o charakterze rozrywkowym, przekazywanie wiadomości, rekomendacji i komentarzy w zakresie rekreacji i rozrywki,
usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, 42 hosting stron
internetowych, profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo, usługi aktualizacji stron internetowych, usługi kompilacji stron internetowych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, administracja serwerów, audyt jakości, opracowywanie (rozwój)
systemów szyfrowania, odszyfrowywania oraz kontroli dostępu dla programów telewizyjnych i radiowych, w szczególności przenośnych oraz wszelkich systemów przesyłania informacji, projektowanie (rozwój) systemów komputerowych,
oprogramowania, projektowanie (rozwój) programów interaktywnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, projektowanie i rozwój
systemów operacyjnych dla celów dostępu do sieci komputerowej w chmurze [chmura obliczeniowa] oraz jej użytkowania, rozwój (projektowanie) przestrzeni wirtualnych
umożliwiających wymianę danych online, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie (rozwój) przestrzeni wirtualnych dla celów wymiany danych online, wynajem
czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie
usług pobierania gier wideo, danych cyfrowych, dostarczanie informacji z zakresu informatyki mających zastosowanie
do telekomunikacji, komputerowe formatowanie tekstów i/
lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków
(muzycznych lub niemuzycznych), dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi konwersji danych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową,
usługi projektowania (tworzenia) obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie i rozwój projektów internetowych
(inżynieria).
(210) 500789
(220) 2019 06 06
(731) BIESZCZAT RYSZARD BIMAR-MEBLE, Wschowa
(540) (znak słowny)
(540) BIMAR
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)
(540)
(540)

500795
(220) 2019 06 06
ZETA PRO OFFICE SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
Zeta Pro Office SA

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, papier offsetowy, papier samokopiujący, papier do drukarek laserowych, toaletowy (papier
-), koperty, formularze [blankiety, druki], bloki papierowe,
zeszyty, przekładki do dokumentów, wizytówki, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe, skorowidze, notesy,
segregatory, opakowania kartonowe, naklejki, kalkomanie
przylepne, kalendarze, kartoteki, tuby z tektury, teczki na do-
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kumenty, półki [pojemniki] na dokumenty, ołówki, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], kalka techniczna, kalka maszynowa, maszyny do pisania, taśmy do drukarek igłowych,
taśmy do maszyn do pisania, tusze do pieczątek, poduszki
z tuszem do pieczątek, pieczęcie, stemple (pudełka na -),
mazaki, numeratory, atrament, kredki do kolorowania, pióra
[na atrament], pióra i długopisy, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], akwarele, pudełka z farbami [artykuły szkolne], grafity do ołówków, deski kreślarskie [rysownice], gumki do ścierania, ekierki, linijki, temperówki, piórniki, pinezki, zszywacze,
zszywki [artykuły papiernicze], spinacze biurowe, kałamarze,
taśma klejąca, taśma przylepna (dozowniki -) [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], kleje do papieru lub
do użytku domowego, gilotyny do papieru.
(210) 500796
(220) 2019 06 06
(731) MISIAK TOMASZ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KIMURA Tomasz Misiak
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, prowadzenie warsztatów (szkolenia).
(210)
(731)
(540)
(540)

500801
(220) 2019 06 06
ANTOSIK AGNIESZKA LINGUA KIDS CLUB, Szeligi
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA młodego umysłu!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.05, 02.05.27
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, edukacja,
edukacja językowa, edukacja (nauczanie), edukacja rozrywka
sport, obozy letnie (rozrywka i edukacja), sympozja związane
z edukacją, konkursy (organizowanie), zajęcia zorganizowane
dla dzieci, nauczanie i szkolenia, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, szkolenia nauczycieli, szkolenia edukacyjne, trening rozwoju osobistego,
usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi
edukacyjne związane z nauką języków obcych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500804
(220) 2019 06 06
WIATRAK FILIP JANUSZ PPH, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
GORĄCA PĄCZKARNIA F-WIATRAK

(531) 27.05.01, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, polewy cukiernicze,
pączki, wypieki, ciasta, tarty, ciasteczka, cukierki, jagodzianki,
ciasta drożdżowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pączków
i wyrobów cukierniczych, ciast, deserów, 43 kawiarnia, cukiernia.

Nr ZT03/2020
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

500805
(220) 2019 06 06
KŁOSIŃSKI WOJCIECH ZDZISŁAW METAL-KŁOS, Iwiny
(znak słowno-graficzny)
palisada.pl PRODUCENT OGRODZEŃ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.15.03
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe.
501124
(220) 2019 06 13
ELFON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NEXWEI
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, czujniki, czytniki, dzwonki alarmowe
elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany wideo, elektroniczne breloki będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, głośniki, identyfikacyjne karty magnetyczne, instalacje elektryczne, interfejsy audio, interfejsy
komputerowe, kable elektryczne, kamery termowizyjne, kamery wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym],
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane
karty-klucze, komputery przenośne [podręczne], korektory
graficzne [urządzenia audio], mikrofony, mikroprocesory,
modemy, monitory [programy komputerowe], monitory
[sprzęt komputerowy], nadajniki [telekomunikacja], nośniki do rejestracji dźwięku, obiektywy [soczewki] optyka,
obiektywy powiększające, obudowy głośników, odbiorniki
audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, płytki dla układów scalonych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, przełączniki elektryczne, przyciski
do dzwonków, publikacje elektroniczne do pobrania, smartfony, sprzęt komputerowy, tablety, telefoniczne urządzenia
nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, tuby do głośników, układy scalone, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia
telewizyjne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wideofony, zamki elektryczne.
(210)
(731)

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

501190
(220) 2019 06 14
HOHENSEE MACIEJ HO-MAC, Kiełczewo
(znak słowno-graficzny)
hohensee
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze
drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych
klasach, rudy, 19 wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, okna szklane, okna winylowe, okna niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okna
skrzynkowe niemetalowe, okładziny niemetalowe na okna,
okna dachowe nie z metalu, okna żaluzjowe ze szkła do budynków, okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych,
dachowe naświetla półkoliste okna z materiałów niemetalowych, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych do użytku w budynkach, okiennice drewniane,
okładziny drewniane, drewniane ramy okien, ramy okienne
z drewna z powłoką aluminiową, drzwi drewniane, drzwi
niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi szklane, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi wykonane z plastiku
do budynków, szklane drzwi do budynków, niemetalowe
drzwi przezroczyste do budynków, zewnętrzne drzwi, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 20 lustra, ramki
obrazów, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak:drewno, wosk, gips lub tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów.
(210) 501410
(220) 2019 06 21
(731) ZAURSKI SŁAWOMIR GART, Justynów
(540) (znak słowny)
(540) KATE BAGART
(510), (511) 18 torebki, torby, torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torby sportowe, plecaki, portfele, portmonetki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo
w sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie towarów: torebki, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne
i torby sportowe, plecaki, portfele, portmonetki.
501762
(220) 2019 07 01
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silevita
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
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501763
(220) 2019 07 01
KACZMAREK BOGUSŁAW PHU KACZMAREK,
Chotomów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRALNIA DLA CIEBIE
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 02.09.04, 02.09.08,
02.09.20
(510), (511) 37 pranie, czyszczenie, maglowanie, 40 prasowanie, apreturowanie.
501764
(220) 2019 07 01
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAYOMA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
501809
(220) 2019 07 02
KOWALSKA ANNA, KOWALSKI RAFAŁ MUSTAF
MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA, Łobodno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mustaf medical

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych,
wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów
medycznych, higieniczne śliniaki zabiegowe, higieniczne
serwety ochronne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, bandaże higieniczne,
waciki do celów medycznych, 10 prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła
nieprzemakalne dla celów medycznych, prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, 35 badania konsumenckie, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
a także badania rynku do celów reklamowych dot. higienicznych materiałów takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne,
higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki
higieniczne, chusteczki do celów medycznych, agencje importu i eksportu towarów oraz agencje reklamowe i dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących produktów
takich jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady
higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne,
chusteczki do celów medycznych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych oraz systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, a także komputerowe zarządzanie plikami dot. materiałów higienicznych takich, jak:
prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne,
higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne
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i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, organizacja wystaw w celach handlowych
i w celach reklamowych, pokazy towarów higienicznych
oraz promocja sprzedaży dla osób trzecich artykułów higienicznych, a także prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej dot. materiałów higienicznych
takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady
higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne,
chusteczki do celów medycznych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej oraz reklama w prasie popularnej i profesjonalnej dot. materiałów higienicznych
takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady
higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne,
chusteczki do celów medycznych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich dot. materiałów
takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, reklamy radiowe oraz reklamy
telewizyjne materiałów takich, jak: prześcieradła do celów
medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety
ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych,
rozpowszechnianie reklam dot. materiałów takich, jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne
i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz zaopatrzenia medycznego dot. materiałów takich, jak:
prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne,
higieniczne serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne
i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne, chusteczki do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku ze sprzedażą poprzez stronę internetową artykułów higienicznych takich jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne,
higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki
higieniczne, chusteczki do celów medycznych, usługi w zakresie sprzedaży dla celów medycznych artykułów higienicznych takich jak: prześcieradła do celów medycznych, podkłady higieniczne, higieniczne serwety ochronne, higieniczne
śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaże i waciki higieniczne,
chusteczki do celów medycznych.
501812
(220) 2019 07 02
AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELECTRICITY international trade show
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe,
książki, książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane, drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy, drukowane sprawozdania, ulotki drukowane, wykłady drukowane, materiały drukowane,
drukowane materiały szkoleniowe, druki, reprodukcje graficzne, katalogi, prospekty, publikacje drukowane, wydawnictwa, 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, admini-
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strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje eksportowe
i importowe, agencje informacji handlowej i reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, analiza danych statystycznych z badań
rynku, analiza trendów marketingowych, analizy odbioru
reklamy, analizy w zakresie reklamy i marketingu, badania
rynku i badania marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania rynku do celów reklamowych,
badania konsumenckie, badania w zakresie wyszukiwania
informacji handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy i w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo
biznesowe reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów, prospektów, próbek, broszur, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, elektroniczne
publikowanie druków w celach reklamowych, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie,
kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, obróbka
tekstów, oferowanie próbek produktów, opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, wydarzeń marketingowych i imprez reklamowych, organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja
subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów
w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyj-
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nych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucją materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw
w celach biznesowych, handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów handlowych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów
i materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach
i w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych,
usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi
doradztwa w zakresie public relations, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe
atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie
umów reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych i ulotek promocyjnych, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego,
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, konsultacje w zakresie promocji działalności
gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, 38 elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów
wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, transmisja treści multimedialnych
przez Internet, 41 administrowanie [organizacja] konkursami
i działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń
i szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, dostarczanie informacji dotyczących

14

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

edukacji, edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania wnętrz, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów szkoleniowych i kursów edukacyjnych, organizacja
konkursów edukacyjnych, seminariów, szkoleń, wystaw
w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edukacji
i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań,
seminariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wystaw, imprez, kursów,
wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych
i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie pokazów i programów w celach
szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie szkoleń oraz zjazdów biznesowych
i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy
do celów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, wykładach i kursach, prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych, prowadzenie kursów
i warsztatów edukacyjnych z zakresu biznesu, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy
informacyjnych i dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek i literatury instruktażowej, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych
niż do celów reklamowych, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, szkolenie
i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi
edukacyjne, usługi edukacyjne dla przemysłu i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów, kształcenia i nauczania, zarządzanie usługami edukacyjnymi, usługi doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie
opakowań, badania techniczne, badania rynkowe, badania
materiałowe, badania konsumenckie, stylizacja.
501815
(220) 2019 07 02
AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT international trade show

(210)
(731)

(531)

Nr ZT03/2020

26.01.01, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe,
książki, książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane, drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy, drukowane sprawozdania, ulotki
drukowane, wykłady drukowane, materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, druki, reprodukcje graficzne,
katalogi, prospekty, publikacje drukowane, wydawnictwa,
35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje eksportowe i importowe, agencje informacji handlowej i reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza trendów
marketingowych, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie
reklamy i marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania
rynku do celów reklamowych, badania konsumenckie, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy i w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo biznesowe reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów, prospektów, próbek, broszur,
ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod
sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji
w Internecie, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, marketing imprez
i wydarzeń, marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, obróbka
tekstów, oferowanie próbek produktów, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, wydarzeń
marketingowych i imprez reklamowych, organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja subskrypcji
pakietów informacyjnych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
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tingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie
spotkań biznesowych i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie tekstów
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych
materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
projektowanie materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promowanie sprzedaży
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucją materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów
handlowych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów i materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach i w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi
w zakresie zarządzania targami, usługi związane z publiczną
prezentacją produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe
atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie
umów reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych
i ulotek promocyjnych, gromadzenie informacji dotyczących
badań rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm,
konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej,
negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
38 elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez
światową sieć komputerową, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, nadawanie audio, wideo i mul-
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timedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych,
nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług
konferencji elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, transmisja
treści multimedialnych przez Internet, 41 administrowanie
[organizacja] konkursami i działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń i szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacyjne usługi
doradcze, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie badań
i rozwoju, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania wnętrz, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów szkoleniowych i kursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, seminariów, szkoleń,
wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów
i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edukacji
i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań,
seminariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, przygotowanie,
organizowanie i prowadzenie wystaw, imprez, kursów, wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych,
organizowanie pokazów i programów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych,
organizowanie szkoleń oraz zjazdów biznesowych i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy do celów
szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, wykładach i kursach, prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych, prowadzenie kursów i warsztatów
edukacyjnych z zakresu biznesu, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy informacyjnych
i dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek
i literatury instruktażowej, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, szkolenie i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla przemysłu i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów,
kształcenia i nauczania, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
usługi doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania techniczne, badania rynkowe, badania materiałowe, badania konsumenckie,
stylizacja.
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501816
(220) 2019 07 02
WOJTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WOJTEX
(510), (511) 6 rury metalowe do gazów, uszczelki metalowe
zapobiegające wyciekom gazu, metalowe części do rur gazowych, metalowe kolanka rurowe do łączenia rur gazowych
z urządzeniami gazowymi, rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, zawory metalowe do sterowania przepływem
gazów w rurociągach, kanały wykonane z metalu do prowadzenia rur gazowych, kanały (szyny) wykonane z metalu
do okanałowania przewodów gazowych, 7 filtry do gazów
[maszyny], śrubowe zawory wypływowe dla materiałów gazowych [części maszyn], 9 gazomierze, czujniki gazu, urządzenia do monitorowania zużycia gazu, 11 kurki do regulacji
przepływu gazu, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych,
elementy zabezpieczające do rur gazowych, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, filtry do gazów [domowe
lub przemysłowe instalacje], armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, akcesoria regulacyjne
do rur i przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 17 uszczelki niemetalowe do rur gazowych, elastyczne
rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych.
(210)
(731)

501818
(220) 2019 07 02
AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELEKTROTECHNIKA international trade show
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe,
książki, książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane, drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy, drukowane sprawozdania, ulotki
drukowane, wykłady drukowane, materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, druki, reprodukcje graficzne,
katalogi, prospekty, publikacje drukowane, wydawnictwa,
35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje eksportowe i importowe, agencje informacji handlowej i reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej
bazie danych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe,
analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza trendów marketingowych, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy i marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania rynku do celów reklamowych, badania konsumenckie,
badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy i w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe reklamowe
i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania no-
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wych produktów na rynek, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji handlowych z internetowych
baz danych, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów, prospektów, próbek,
broszur, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych
do publikacji w internecie, kompilacja list adresowych dla
przesyłek reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług
na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych,
ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe
na odbiorców, obróbka tekstów, oferowanie próbek produktów, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, wydarzeń marketingowych i imprez reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych
i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów dla celów
reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, projektowanie
materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, promowanie i przeprowadzanie
targów handlowych, promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów handlowych, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów i materiałów reklamowych,
przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach i w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych, usługi doradcze odno-
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szące się do akcji promocyjnych, usługi dekorowania wystaw
w celach reklamowych, usługi doradztwa w zakresie public
relations, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe,
promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów
handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających,
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych i ulotek promocyjnych, gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 38 elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową
elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, transmisja treści multimedialnych przez
Internet, 41 administrowanie [organizacja] konkursami i działalnością kulturalną doradztwo w zakresie szkoleń i szkoleń
biznesowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania wnętrz,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów szkoleniowych i kursów edukacyjnych, organizacja konkursów
edukacyjnych, seminariów, szkoleń, wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edukacji i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań, seminariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań
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w dziedzinie edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wystaw, imprez, kursów, wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie pokazów i programów w celach szkoleniowych, organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie szkoleń
oraz zjazdów biznesowych i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy do celów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, wykładach i kursach, prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych,
prowadzenie kursów i warsztatów edukacyjnych z zakresu
biznesu, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy informacyjnych i dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek i literatury instruktażowej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowanie tekstów pisanych, innych niż
reklamowe, szkolenie i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla
przemysłu i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów, kształcenia i nauczania, zarządzanie usługami edukacyjnymi, usługi
doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów
grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania techniczne, badania
rynkowe, badania materiałowe, badania konsumenckie, stylizacja.
501819
(220) 2019 07 02
AGENCJA SOMA SPÓŁKA JAWNA MAREK ORŁOWSKI,
KAMILLA WALICKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO international trade show

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, książki upominkowe,
książki, książki z plakatami, czasopisma branżowe, czasopisma, kalendarze drukowane, certyfikaty drukowane, zaproszenia drukowane, drukowane nagrody, broszury drukowane, drukowane emblematy, drukowane sprawozdania, ulotki
drukowane, wykłady drukowane, materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, druki, reprodukcje graficzne,
katalogi, prospekty, publikacje drukowane, wydawnictwa,
35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje eksportowe i importowe, agencje informacji handlowej i reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej
bazie danych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe,
analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza trendów marketingowych, analizy odbioru reklamy, analizy w za-
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kresie reklamy i marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania rynku do celów reklamowych, badania konsumenckie,
badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy i w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe reklamowe
i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji handlowych z internetowych
baz danych, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów, prospektów, próbek,
broszur, ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja katalogów biznesowych
do publikacji w Internecie, kompilacja list adresowych dla
przesyłek reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, marketing imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług
na rzecz innych, negocjowanie kontraktów reklamowych,
ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe
na odbiorców, obróbka tekstów, oferowanie próbek produktów, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, wydarzeń marketingowych i imprez reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych
i wydarzeń promocyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów dla celów
reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, projektowanie
materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, promowanie i przeprowadzanie
targów handlowych, promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, handlowych i reklamowych, prowadzenie i przygotowanie pokazów handlowych, przygotowanie prezentacji do celów han-
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dlowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów i materiałów reklamowych,
przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie prezentacji i wystaw w celach reklamowych, komercyjnych i handlowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach i w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi dekorowania wystaw
w celach reklamowych, usługi doradztwa w zakresie public
relations, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe,
promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów
handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających,
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych i ulotek promocyjnych, gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 38 elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową
elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, transmisja treści multimedialnych przez
Internet, 41 administrowanie [organizacja] konkursami i działalnością kulturalną doradztwo w zakresie szkoleń i szkoleń
biznesowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizacja i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie i szkolenia, nauka projektowania wnętrz,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów szko-
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leniowych i kursów edukacyjnych, organizacja konkursów
edukacyjnych, seminariów, szkoleń, wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, warsztatów i seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edukacji i szkoleń, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań, seminariów i warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wystaw, imprez, kursów, wykładów i targów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie pokazów i programów w celach szkoleniowych, organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie szkoleń
oraz zjazdów biznesowych i handlowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy do celów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, wykładach i kursach, prowadzenie konferencji biznesowych, produkcja prezentacji audiowizualnych,
prowadzenie kursów i warsztatów edukacyjnych z zakresu
biznesu, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, arkuszy informacyjnych i dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie książek i literatury instruktażowej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowanie tekstów pisanych, innych niż
reklamowe, szkolenie i instruktaż, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, sympozjów, warsztatów, konferencji i szkoleń, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla
przemysłu i biznesu, zapewnianie szkoleń, kursów, kształcenia i nauczania, zarządzanie usługami edukacyjnymi, usługi
doradcze, instruktażowe i szkoleniowe, 42 usługi artystów
grafików, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania techniczne, badania
rynkowe, badania materiałowe, badania konsumenckie, stylizacja,usługi artystów grafików, wzornictwo przemysłowe,
projektowanie wizualne, projektowanie opakowań, badania
techniczne, badania rynkowe, badania materiałowe, badania
konsumenckie, stylizacja.
(210) 501840
(220) 2019 07 03
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) TIMOVIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia jaskry.
(210) 501841
(220) 2019 07 03
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DEBRAMET
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w stanach zapalnych oczu.
(210)
(731)

501842
(220) 2019 07 03
TRUS MARIUSZ, Lublin
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(540) (znak słowny)
(540) SOLESCIN
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłową pracę
układu krążenia.
501845
(220) 2019 07 03
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHIEDEL RENOVA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), runy
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji
wentylacyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy prefabrykowane, gotowe części niemetalowe
przewodów kominowych, niemetalowe części fasonowe dla
rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe.
501847
(220) 2019 07 03
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) AVADIUM
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/biotechnologiczne, w tym takie z/zawierające biologiczne/biotechnologiczne pierwiastki, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu
nasion inne niż wyjaławiające, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzrostu dla roślin, zaprawy do nasion, preparaty mikrobiologiczne do zaprawiania nasion
i materiału siewnego, preparaty mikrobiologiczne do poprawy właściwości podłoży hodowlanych i gleby, chemikalia
do ochrony roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze,
preparaty do użyźniania gleby, kompost, substancje do ulepszania gleby, substancje wzmacniające dla roślin, dodatki
poprawiające ukorzenienie, środki do opatrywania i leczenia
roślin, substancje konserwujące do kwiatów ciętych, biologiczne i biotechnologiczne preparaty dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 5 produkty weterynaryjne, antybiotyki,
witaminy i dodatki lecznicze przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywność i substancje dietetyczne
dostosowane do stosowania leczniczego lub weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi i zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt, substancje pobudzające
łaknienie zwierząt, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki
grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt,
do celów niemedycznych, preparaty do zwalczania szkodników roślin i choroby roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty do obróbki podłoży hodowlanych i gleby, preparaty do zwalczania chwastów, probiotyki,
31 płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, słód, po(210)
(731)
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żywienie i napoje dla zwierząt domowych, pasza, mieszanki
paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt (płody rolne
nieprzetworzone), do celów niemedycznych.
501849
(220) 2019 07 03
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) VANADOO
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/biotechnologiczne, w tym takie z/zawierające biologiczne/biotechnologiczne pierwiastki, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu
nasion inne niż wyjaławiające, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzrostu dla roślin, zaprawy do nasion, preparaty mikrobiologiczne do zaprawiania nasion
i materiału siewnego, preparaty mikrobiologiczne do poprawy właściwości podłoży hodowlanych i gleby, chemikalia
do ochrony roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze,
preparaty do użyźniania gleby, kompost, substancje do ulepszania gleby, substancje wzmacniające dla roślin, dodatki
poprawiające ukorzenienie, środki do opatrywania i leczenia
roślin, substancje konserwujące do kwiatów ciętych, biologiczne i biotechnologiczne preparaty dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 5 produkty weterynaryjne, antybiotyki,
witaminy i dodatki lecznicze przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywność i substancje dietetyczne
dostosowane do stosowania leczniczego lub weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi i zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt, substancje pobudzające
łaknienie zwierząt, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki
grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt,
do celów niemedycznych, preparaty do zwalczania szkodników roślin i choroby roślin, preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty do obróbki podłoży hodowlanych i gleby, preparaty do zwalczania chwastów, probiotyki,
31 płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, słód, pożywienie i napoje dla zwierząt domowych, pasza, mieszanki
paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt (płody rolne
nieprzetworzone), do celów niemedycznych.
(210)
(731)

501851
(220) 2019 07 03
DOLMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolmax

(210)
(731)

(531) 01.05.02, 27.05.01, 24.15.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, aparatura elektryczna do komutacji, cewki elektryczne,
elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitorin-
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gu, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
[złącza elektryczne], instalacje elektryczne, kable elektryczne,
końcówki [elektryczność], liczniki, mierniki napięcia, łączniki
elektryczne, ograniczniki [elektryczność], oporniki elektryczne [rezystory], powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przełączniki elektryczne,
przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność],
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe
[elektryczność], reduktory [elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice
rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tuleje łączące do kabli elektrycznych, transformatory
elektryczne, urządzenia do sprawdzania uziemienia, wskaźniki strat elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych,
złączki do przewodów [elektryczność], 37 budownictwo,
instalacja uziemienia elektrycznego, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, konsultacje budowlane, nadzór
budowlany, naprawa linii wysokiego napięcia, usługi elektryków, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie energii,
miernictwo [pomiary], usługi inżynieryjne w dziedzinie
energii elektrycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii
elektrycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami
inżynierii elektrycznej, pomiary inżynieryjne, projektowanie
techniczne, prace inżynieryjne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne i doradztwo,
projektowanie systemów elektrycznych, testy inżynieryjne.
501855
(220) 2019 07 03
JACOB’S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jacob’s Villas Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531)

01.03.17, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.03.01,
29.01.14
(510), (511) 37 usługi budowlane; usługi remontowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie;
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne; budowa części budynków; budowa domów;
budowa domów na zamówienie; budowa nieruchomości;
budowa nieruchomości komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysłowych; budowanie nieruchomości; budownictwo; nadzór
nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie
fundamentów; stawianie ogrodzeń zabezpieczających;
usługi konstrukcyjne; naprawy budynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu; usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków; usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze dotyczące remontów
budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji budyn-
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ków; usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości;
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa;
usługi doradcze w zakresie budowania; usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków; usługi generalnych wykonawców budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania budynków; usługi
odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów
mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie projektem budowy; budowa ścian, budowa ścianek działowych,
budowa ścian działowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie
ścian osłonowych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, wznoszenie strukturalnych konstrukcji
stalowych, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji drewnianych, wznoszenie konstrukcji
metalowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

502091
(220) 2019 07 10
CARITAS POLSKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
uratuję cię

02.07.12, 02.01.23, 02.03.16, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.01
02.09.01, 21.01.16
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świeczki, świece
kuliste, świece kościelne, znicze, olejowe wkłady do zniczy,
parafinowe wkłady do zniczy, 5 apteczki pierwszej pomocy (wyposażenie), żywność dietetyczna przystosowana
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 6 figurki,
statuetki z metali nieszlachetnych, skarbonki metalowe,
puszki (naczynia) blaszane, puszki do kwestowania, puszki
do konserw metalowe, puszki, plakietki pamiątkowe metalowe, 9 publikacje w formie elektronicznej, magnetyczne
i optyczne nośniki z nagraniami audio i wideo, filmy z nagraniami audiowizualnymi, karty magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne (publikacje -)[moduły ładowalne], 16 papier i karton, wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, plakaty, kalendarze, znaczki pocztowe,
dzienniki, czasopisma, książki, papeteria, długopisy, pióra,
ołówki, artykuły piśmienne, torby i woreczki do pakowania z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, zeszyty, notatniki, druki, druki
akcydensowe, publikacje, publikacje drukowane, piórniki, pióra wieczne, 18 torby na zakupy, zwłaszcza z tkanin,
parasole, smycze, plecaki, 20 plakietki pamiątkowe niemetalowe, 21 wyroby ze szkła, fajansu i porcelany, skarbonki
niemetalowe, 25 obuwie, odzież, koszulki, nakrycia głowy,
zwłaszcza chustki i apaszki, czapki, kurtki, bluzy, 35 reklama, promocja, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie kampanii w mediach, reklama (rozpowszechnianie materiałów -) [ulotki, prospekty, druki, próbki], plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: zwłaszcza smycze,
kubki, maskotki, flagi, długopisy, rozprowadzanie towarów
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i produktów, banery, roll-up’y, maskotki i balony do reklamy,
organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariatach
i odbiorcach ich pomocy, usługi promocji wolontariatu
i pracy społecznej, 36 organizacja zbiórek, organizowanie
zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek
funduszy dla osób trzecich i funduszy na cele dobroczynne,
41 kształcenie katolickich pracowników socjalnych, nauczanie, nauczanie i organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizowanie i prowadzenie akcji
oświatowo - zdrowotnych, organizowanie i prowadzenie
konkursów, happeningów, warsztatów, festynów, pogadanek dla celów edukacyjno - rozrywkowych, organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja
filmów i programów oświatowych, mikro - wydawnictwa,
organizowanie warsztatów artystycznych, kształcenie
praktyczne (pokazy), organizowanie zlotów, rajdów, centra
szkoleniowe, usługi szkolenia dla: wolontariuszy i organizacji korzystających z ich pomocy, przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz kadr nowopowstających ośrodków
wolontariatu, organizowanie zebrań wolontariuszy, centra
wolontariatowe, działalność wydawnicza.
(210) 502439
(220) 2019 07 18
(731) SIELWANOWSKI MARIUSZ, Iłża
(540) (znak słowny)
(540) BE MORE
(510), (511) 35 działalność artystyczna (usługi impresariów), działalność gospodarcza (organizacja i zarządzanie),
promocja, profesjonalne zarządzanie biznesowe działalnością artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, reklama, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, agencje reklamowe,
usługi relacji z mediami, promocja koncertów, usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, usługi agencji
wyszukiwania talentów, produkcja filmów reklamowych,
41 administrowanie działalnością kulturalną, usługi agencji reprezentującej artystów - wykonawców, impresariat,
produkcja programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, nadawanie programów
radiowych i telewizyjnych, usługi artystyczne on-line, usługi rozrywkowe on-line, świadczone online usługi z zakresu
działalności kulturalnej, rozrywkowej i edukacyjnej, usługi
studia nagrań, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie koncertów, wynajem programów telewizyjnych,
kursy samoświadomości, szkolenia, usługi szkoleniowe, organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
programy telewizyjne, profesjonalne zarządzanie stroną artystyczną działalności artystycznej.
(210) 502514
(220) 2017 09 25
(731) Nuuvera Deutschland GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) CannaDent
(510), (511) 3 pasta do zębów, nielecznicze pasty do zębów,
pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów
w postaci stałej, w formie sypkiej, kosmetyki, żele do wybielania zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do polerowania zębów, proszek do zębów, żele do czyszczenia zębów,
preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia
zębów.
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503145
(220) 2019 08 05
SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń
Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SERENADA
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery
twarogowe, sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione,
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty,
kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów,
serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan,
śmietanek do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów,
śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka.
(210)
(731)

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

503181
(220) 2019 08 06
SZCZEPAŃSKI TADEUSZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
TRIKKO

(531) 27.05.01, 09.01.02, 09.01.05, 09.01.25
(510), (511) 25 swetry.
503198
(220) 2019 08 06
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Krucjata Młodych
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki],
miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy,
książki, rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez, przewodniki, drukowany materiał promocyjny,
nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej,
promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania
kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw
chrześcijańskich, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, usługi w zakresie publikowania tek(210)
(731)
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stów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie
ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń
specjalnych, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych,
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca
ww. usług, w tym prezentowana on-line, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi
organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym
osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji,
organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich,
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowanie wycieczek,
organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji
zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line,
41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów,
usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych,
edukacja, edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja
broszur, publikacja czasopism, publikowanie dokumentów,
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, w tym
elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów,
katalogów, prospektów, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe,
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy
dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów
turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 usługi
religijne, udostępnianie informacji o religii, organizowanie
zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe, doradztwo
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.
503199
(220) 2019 08 06
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Krzyżowiec
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane,
broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami
religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki,
rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez,
(210)
(731)
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przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji
chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów
drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line,
36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób
trzecich, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowanie
wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji
podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji,
wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, edukacja,
edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, informacja dotycząca ww. usług,
w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana
on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o religii,
organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe,
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.
503200
(220) 2019 08 06
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 29.01.13, 09.05.25
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane,
broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami
religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki,
rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez,
przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji
chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów
drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line,
36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób
trzecich, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowanie
wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji
podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji,
wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, edukacja,
edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi
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wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, informacja dotycząca ww. usług,
w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana
on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o religii,
organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe,
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.
503241
(220) 2019 08 07
ION SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ion system

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18
(510), (511) 10 urządzenia terapeutyczne i medyczne oraz
diagnostyczne, 11 urządzenia do wentylacji pomieszczeń,
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, filtry
do powietrza.
503278
(220) 2019 08 08
WYRÓB WĘDLIN TRADYCYJNYCH WOLAREK SPÓŁKA
JAWNA B. WOLAREK, W. WOLAREK, Nowa Wieś
Szlachecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WolareK LISIECKIE WYROBY TRADYCYJNE 1980
SZYNKA PLEBANA
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 24.01.03, 24.01.15
(510), (511) 29 wyroby mięsne, w tym szynka.
503297
(220) 2019 08 08
MIEJSKI KLUB SPORTOWY W KLUCZBORKU,
Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKS KLUCZBORK 2003

(210)
(731)
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.15,
21.03.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210) 503486
(220) 2019 08 14
(731) Love Productions Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) BAKE OFF JUNIOR
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne i filmy fotograficzne,
nagrania dźwiękowe i wideo, nagrane programy telewizyjne
i radiowe, filmy do projekcji kinowej, filmy animowane, zarejestrowane dane, w tym audio, wideo, obrazy ruchome i nieruchome oraz dane tekstowe, także w formacie interaktywnym, programy i treści pochodzące z sieci do nadawania
oraz do innych transmisji za pośrednictwem telewizji, radia,
telefonów komórkowych, komputerów kieszonkowych
i komputerów osobistych, w tym w formacie 3D, urządzenia
do nagrywania, nadawania, transmisji, odbioru, przetwarzania, wytwarzania, odtwarzania, dystrybucji, redystrybucji,
śledzenia, znakowania, kodowania i dekodowania treści audio i wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych, danych
i metadanych, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, nośniki pamięci, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
interaktywne dyski kompaktowe, CD-ROMy i DVD, mini dyski, płyty CD, taśmy, kasety, kartridże, karty i inne nośniki,
wszystkie z nagraniami dźwięku, wideo, danymi, metadanymi, obrazami, grafikami, testem lub programami oraz
do użytku w celu ich przechowywania, software, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie stosowane do pobierania, przechowywania, przetwarzania, odtwarzania, organizowania, dystrybucji
i redystrybucji nagrań audio, wideo, obrazów stałych i ruchomych i danych, oprogramowanie użytkowe, w tym oprogramowanie do aplikacji do stosowania w telefonach komórkowych, ubieralnych urządzeniach elektronicznych i innych
przenośnych urządzeniach cyfrowych, oprogramowanie,
sprzęt i urządzenia do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie edukacyjne i szkoleniowe, elektroniczne edukacyjne
i szkoleniowe urządzenia i przyrządy, platformy oparte
na adresie IP z oprogramowaniem komputerowym do produkcji, formatowania, zarządzania i dystrybucji dźwięku, obrazów i danych, gry do telefonów komórkowych, gry cyfrowe, gry DVD, oprogramowanie i sprzęt do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe do spersonalizowanej i interaktywnej telewizji, publikacje elektroniczne do pobrania, dzwonki i grafika do pobrania dla telefonów komórkowych, grafika do pobrania do komputerów, muzyka cyfrowa, nagrania audio i wideo do pobrania z Internetu, elektroniczne tablice ogłoszeniowe, podkładki pod myszy komputerowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów radiowych, urządzenia i przyrządy do odbioru programów radiowych i telewizyjnych w tym odbioru programów nadawanych drogą kablową, satelitarną i cyfrową, okulary, okulary przeciwsłoneczne, części i oprzyrządowanie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 publikacje drukowane, papier, karton,
druki, czasopisma, książki, katalogi, programy drukowane,
fotografie, materiały biurowe, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne, matryce
do druku ręcznego, plakaty, karty, kartki pocztowe, kartki
okolicznościowe, karty na wymianę, zaproszenia, pamiętniki,
dzienniki, kalendarze, albumy fotograficzne, odbitki, torby
na prezenty, pudełka na prezenty, przywieszki do prezentów
i opakowania na prezenty, notesy, przybory do pisania i kredki, naklejki, kalkomanie, stemple, organizery osobiste, książki
adresowe, notatniki, uchwyty na długopisy i ołówki, maty
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na biurko, wzory do haftowania, szycia i dziania, znaczki
pocztowe, podstawki pod naczynia wykonane z tektury i papieru, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki stosowane w kuchni i w gospodarstwie domowym, grzebienie i gąbki, szczotki, wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, ozdoby, statuetki i figurki, zastawa
stołowa, talerze i talerze ozdobne, tabliczki i płytki na ścianę,
naczynia do picia, kubki, dzbanki, kufle, naczynia na nóżce,
butelki, termosy, kosze i pudełka piknikowe, słoiki, kieliszki
do jajek, minutniki do gotowania jajek, pudełka na drugie
śniadanie, podstawki stołowe pod naczynia, tace, świeczniki,
uchwyty i pierścienie na serwetki, mydelniczki, szczoteczki
do zębów, przyrządy do czyszczenia, obsługiwane ręcznie,
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do odkurzania, tkaniny
i skóra do polerowania, skóry zamszowe do czyszczenia, rękawiczki do polerowania, wiadra, skrobaczki do szyb przednich, płatki i szmatki do wycierania i odmgławiania szyb
przednich, gąbki do czyszczenia samochodów, rękawice
do mycia samochodów, samochodowe ściereczki do osuszania (wykonane ze skóry zamszowej), 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, nadawanie i transmisja programów radiowych, telewizyjnych, filmowych, muzycznych,
treści audio i wideo drogą kablową, za pośrednictwem telewizji naziemnej (DTT), z użyciem technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu (DSL), drogą satelitarną oraz
przez Internet i sieci komórkowe, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, radiowych, filmowych, treści audio
i wideo dla telefonów komórkowych, mikrokomputerów
osobistych i komputerów osobistych, usługi telekomunikacyjne wideo na żądanie (VOD) i cykliczne wideo na żądane
(NVOD), transmisja programów audio, wideo i/lub programów audiowizualnych za pośrednictwem wszelkich mediów, transmisje strumieniowe treści audio i wideo przez Internet, strumieniowe dostarczanie odbiorcom transmisji wideo na żądanie, spersonalizowane i interaktywne usługi telekomunikacyjne, nadawcze i transmisyjne, usługi transmisji
programów poprzez wysyłanie, pobieranie, rejestrowanie,
zamieszczanie, prezentowanie, edycję, odtwarzanie, transmisje strumieniowe, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, prowadzenie bloga internetowego, udostępnianie, formowanie, dystrybucję, publikowanie, odtwarzanie
mediów elektronicznych, treści multimedialnych, nagrań wideo, filmów, zdjęć, obrazów, tekstu, fotografii, gier, treści
tworzonych przez użytkownika, treści audio i informacji
przez Internet lub inne sieci komputerowe i telekomunikacyjne, zapewnianie portalu do współdzielenia materiałów
wideo, usługi nadawania programów telewizyjnych z włączonymi usługami interaktywnymi do przeglądania przewodników programów i automatycznej inteligentnej selekcji
w celu nagrywania programu, usługi informacji, nadawcze
i przeglądania za pomocą ekranu telewizyjnego, usługi telekomunikacyjne umożliwiające dostęp do programów radiowych i telewizyjnych oraz ich odnajdywanie, dostarczanie
połączenia między stroną www i telewidzami poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługi transmisyjne w sieci
WWW (webcasting) i podcasting, usługi poczty elektronicznej, usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, wynajmowanie urządzeń do nadawania programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, umożliwianie dostępu do blogów
internetowych, umożliwianie dostępu do interaktywnych
usług badania opinii publicznej, umożliwianie dostępu
do i wydzierżawianie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, dostarczanie połączeń pomiędzy wieloma urządzeniami zdolnymi do odbioru zsynchronizowanych usług
nadawczych, doradztwo, konsultacje i usługi informacyjne

25

dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, w tym
także świadczonych online z sieci komputerowych lub przez
Internet bądź ekstranety, 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, rekreacji, nauki indywidualnej, wykładów i szkoleń, produkcja, prezentacja i dystrybucja programów telewizyjnych
i radiowych, nagrań audio, wideo, obrazów nieruchomych
i ruchomych oraz danych, w tym on-line z baz danych, za pośrednictwem Internetu, przez satelitę lub sieci komórkowe
lub inne elektroniczne i cyfrowe media, produkcja, prezentacja i dystrybucja filmów dla telewizji lub kina, muzyki, wiadomości, zagadnień bieżących, informacji sportowych i edukacyjnych, spersonalizowane interaktywne usługi rozrywkowe,
interaktywne telewizyjne i radiowe usługi selekcji dla odbiorców, usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi wydawnicze, dostarczanie publikacji elektronicznych nie do pobrania, organizacja, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów, gier, quizów, programów rozrywkowych z udziałem
publiczności w studio, przedstawień objazdowych, koncertów, wystaw i imprez, nauka języka, usługi informacji i doradztwa w odniesieniu do wszelkich wyżej wymienionych
usług, w tym usługi świadczone online z sieci komputerowych lub za pośrednictwem Internetu i ekstranetów.
503849
(220) 2019 08 27
SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,
Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY SEROWARA polskie sery długodojrzewające
BURSZTYN SZAFIR RUBIN
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.06, 29.01.07, 29.01.12, 08.03.08, 08.03.09,
26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe,
sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów,
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów,
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
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503905
(220) 2019 08 28
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIBUGOLPL
(510), (511) 4 paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne
węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, węgiel kamienny, miał węglowy, brykiety węglowe, koks, węgiel o niskiej zawartości siarki, węgiel
o niskiej zawartości popiołu, 35 usługi sprzedaży towarów
z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, paliwa stale, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa
w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów
palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu towarów w zakresie branży
paliwowej, zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprzedaż
towarów z zakresu branży paliwowej w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa towarów z zakresu branży paliwowej, organizowanie sieci sprzedaży, agencje eksportowo-importowe,
pośrednictwo handlowe, wyszukiwanie partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży towarów z branży paliwowej, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym za pośrednictwem Internetu surowców naturalnych, węgla, 39 usługi
składowania, pakowania i magazynowania towarów: paliwa
stale, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety
materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut,
podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, usługi dystrybucji i transportu w zakresie ww. towarów.
(210)
(731)

503970
(220) 2019 08 30
DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR
WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra
(540) (znak słowny)
(540) BETBLOK
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 budownictwo.
(210)
(731)

504027
(220) 2019 09 02
Shandong Jinyu Rubber Technology Co., Ltd.,
Qingdao, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUDEMON
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, korpusy opon, opony do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania
opon, opony pneumatyczne, dętki do opon pneumatycznych, opony pełne do kół pojazdów, łaty do opon, piankowe
wkładki do opon, kolce do opon.
504028
(220) 2019 09 02
Shandong Jinyu Rubber Technology Co., Ltd.,
Qingdao, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) AMULET
(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, korpusy opon, opony do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania
opon, opony pneumatyczne, dętki do opon pneumatycznych, opony pełne do kół pojazdów, łaty do opon, piankowe
wkładki do opon, kolce do opon.
504215
(220) 2019 09 08
TIMSHEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Timshel
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, biura pośrednictwa pracy, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
selekcja personelu, rekrutacja personelu, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, organizowanie i prowadzenie
targów pracy, badania biznesowe, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie
headhuntingu [łowców talentów], wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, biura pośrednictwa pracy, badania
rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, 41 szkolenia personelu, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradztwo zawodowe, 42 badania technologiczne, usługi w zakresie
badań naukowych.
(210)
(731)

504218
(220) 2019 09 08
TIMSHEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Timshel Services
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, biura pośrednictwa pracy, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
selekcja personelu, rekrutacja personelu, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, organizowanie i prowadzenie
targów pracy, badania biznesowe, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie
headhuntingu [łowców talentów], wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, biura pośrednictwa pracy, badania
rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, 41 szkolenia personelu, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradztwo zawodowe, 42 badania technologiczne, usługi w zakresie
badań naukowych.
(210)
(731)

(210) 504381
(220) 2018 11 06
(731) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) ALKOVE
(510), (511) 11 elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, abażury do lamp, 20 meble, poduszki ozdobne, klamki,
gałki [uchwyty] metalowe, materace, lustra, meble biurowe,

Nr ZT03/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wezgłowia, karnisze do zasłon, parawany, rolety, tace, rolety
okienne, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie),
wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, 24 tkaniny
i substytuty tkanin, obrusy, prześcieradła profilowane, prześcieradła, narzuty na łóżka, pokrowce na łóżka, kapy na łóżka,
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, narzuty, pokrowce na meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie mebli, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie mebli.
(210) 504382
(220) 2019 03 15
(310) 88125703
(320) 2018 09 20
(330) US
(731) Amazon Technologies, Inc., Seatle, Washington, US
(540) (znak słowny)
(540) FRUSTRATION FREE SETUP
(510), (511) 9 oprogramowanie i sprzęt komputerowy
do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, integracji i aktywacji Internetu rzeczy (lOT), integracji i aktywacji
systemów komputerowych, integracji i aktywacji aplikacji,
integracji i aktywacji urządzeń sieciowych, integracji i aktywacji sieci, integracji i aktywacji danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, automatyka domowa oraz
oprogramowanie do integracji i aktywacji urządzeń domowych, oprogramowanie interfejsu aplikacji (APl) do integracji
i aktywacji sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu
rzeczy (iOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń
sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia interfejsów aplikacji (APls) i łączności z nimi, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do integracji informacji i danych między sieciami
komputerowymi, zestawy programistyczne (SDK) do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych,
urządzeń internetu rzeczy (IOT), systemów komputerowych,
aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt
do przechowywania, weryfikacji i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, oprogramowanie i sprzęt komputerowy
do przesyłania danych uwierzytelniających z jednego urządzenia elektronicznego na drugie: oprogramowanie i sprzęt
komputerowy do uzyskiwania dostępu, zarządzania i zabezpieczania kont i usług w chmurze obliczeniowej, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień, uprawnień w środowisku przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, 38 usługi dostępu do telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, tzn. elektroniczna transmisja
danych i poświadczeń sieciowych, usługi telekomunikacyjne, tzn. nawiązywanie i udzielanie połączeń do sieci komputerowych lub środowisk chmurowych, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, zwłaszcza przez zabezpieczone sieci telekomunikacyjne, poprzez uwierzytelnianie on-line i weryfikację poświadczeń sieciowych, zapewnianie bezpiecznego i uwierzytelnionego dostępu do sieci komputerowych, usługi bezprzewodowej łączności szerokopasmowej, usługi komunikacyjne, tzn. transmisja głosu, dźwięku,
obrazów wizualnych i danych przez sieci telekomunikacyjne,
bezprzewodowe sieci komunikacyjne, internet, sieci usług
informacyjnych i sieci danych, elektroniczna transmisja infor-
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macji i danych, usługi telekomunikacyjne, tzn. transmisja tekstu, obrazów, audio i wideo oraz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych i Internetu, udostępnianie baz danych, usługi telekomunikacyjne zapewniające wielu użytkownikom dostęp
do globalnej sieci komputerowej, dostarczanie wiadomości
drogą elektroniczną, 42 udostępnianie oprogramowania
komputerowego oniine nie do pobrania do wspomagania
integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń Internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji,
urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do wspomagania
integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji,
urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, platforma jako usługa (PaaS) do wspomagania integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, urządzeń internetu
rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń
sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line
nie do pobrania do integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, integracji i aktywacji internetu rzeczy (lOT), integracji i aktywacji systemów komputerowych, integracji i aktywacji aplikacji, integracji i aktywacji urządzeń sieciowych,
integracji i aktywacji sieci, integracji i aktywacji danych oraz
integracji i aktywacji systemów elektronicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do integracji i aktywacji urządzeń
elektronicznych, integracji i aktywacji internetu rzeczy (lOT),
integracji i aktywacji systemów komputerowych, integracji
i aktywacji aplikacji, integracji i aktywacji urządzeń sieciowych, integracji i aktywacji sieci, integracji i aktywacji danych
oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, platforma jako usługa (PaaS) do integracji i aktywacji urządzeń elektronicznych, integracji i aktywacji internetu rzeczy (lOT), integracji i aktywacji systemów komputerowych, integracji i aktywacji aplikacji, integracji i aktywacji urządzeń sieciowych,
integracji i aktywacji sieci, integracji i aktywacji danych oraz
integracji i aktywacji systemów elektronicznych, udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line nie do pobrania do automatyki domowej oraz do integracji i aktywacji
urządzeń domowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do automatyki domowej oraz do integracji i aktywacji urządzeń domowych, platforma jako usługa (PaaS) do automatyki domowej oraz do integracji i aktywacji urządzeń domowych, udostępnianie oprogramowania komputerowego
on-line nie do pobrania, dla osób trzecich do użytku w opracowywaniu oprogramowania do integracji, zarządzania, łączenia, aktywowania i obsługi urządzeń elektronicznych,
urządzeń Internetu rzeczy (lOT). systemów komputerowych,
aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające
oprogramowanie dla osób trzecich do użytku w opracowywaniu oprogramowania do integracji, zarządzania, łączenia,
aktywowania i obsługi urządzeń elektronicznych, urządzeń
Internetu rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji,
urządzeń sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, platforma jako usługa (PaaS) zawierająca oprogramowania dla osób trzecich do użytku w opracowywaniu oprogramowania do integracji, zarządzania, łączenia, aktywowania i obsługi urządzeń elektronicznych, urządzeń Internetu
rzeczy (lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń
sieciowych, sieci, danych i systemów elektronicznych, udostępnianie oprogramowania komputerowego online
nie do pobrania [służącego] ćo przechowywania, weryfikacji
i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do przechowywania, weryfikacji
i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, platforma
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jako usługa (PaaS) do przechowywania, weryfikacji i transmisji danych uwierzytelniających w sieci, udostępnianie oprogramowania komputerowego online nie do pobrania
do przesyłania poświadczeń sieciowych z jednego urządzenia elektronicznego lub urządzenia Internetu rzeczy (lOT)
do drugiego i z jednej sieci do drugiej, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) do przesyłania poświadczeń sieciowych z jednego urządzenia elektronicznego lub urządzenia internetu
rzeczy (lOT) do drugiego lub z jednej sieci do drugiej, platforma jako usługa (PaaS) do przesyłania poświadczeń sieciowych z jednego urządzenia elektronicznego lub urządzenia
internetu rzeczy (lOT) do drugiego lub z jednej sieci do drugiej, udostępnianie oprogramowania komputerowego on-line nie do pobrania [służącego] do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień, uprawnień w środowisku przetwarzania w chmurze obliczeniowej, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) do zarządzania, przechowywania, udostępniania
i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień,
uprawnień w środowisku przetwarzania w chmurze obliczeniowej, platforma jako usługa (PaaS) do zarządzania, przechowywania, udostępniania i przekazywania dostępu użytkowników, ról, uprawnień, uprawnień w środowisku przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi bezpieczeństwa
komputerowego, w szczególności egzekwowanie, ograniczanie, kontrolowanie i przyznawanie uprawnień dostępu
użytkownikom do łączności w chmurze, telefonie komórkowym lub sieci na podstawie przypisanych poświadczeń: internetowy dostawca usług aplikacyjnych, w szczególności
bezpieczne zarządzanie hostowane, przechowywanie i administrowanie hasłami, danymi uwierzytelniającymi i informacjami tożsamościowymi dotyczącymi osób, kont i urządzeń do celów bezpieczeństwa, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania komputerowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komputerowego, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego w dziedzinie urządzeń elektronicznych, urządzeń Internetu rzeczy
(lOT), systemów komputerowych, aplikacji, urządzeń sieciowych, sieci, danych oraz integracji i aktywacji systemów elektronicznych, usługi doradcze w zakresie danych, Internetu
i bezpieczeństwa komputerowego.
504559
(220) 2019 09 18
ELEPHANT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COTTON HOUSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych
oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), organizowanie wycieczek, wycieczek morskich
oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz transportu
przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego,
w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz
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morskiego, w tym: barkami, łodziami, promami, statkami
i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie,
usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie,
43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe
i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów
wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu
noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli, kempingów,
usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, prowadzenie
barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504720
(220) 2019 09 23
GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
Bacti Baby

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-
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ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
505042
(220) 2019 10 01
MEGA SOLAR SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA
BARANOWSKA TOMASZ KUROWSKI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITFORMA FORMA PRZEZ CAŁY ROK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, chronometraż imprez sportowych,
informacja o rekreacji, kultura fizyczna, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej].
(210)
(731)
(540)
(540)

505159
(220) 2019 10 03
POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POLISH RADIO ORCHESTRA in Warsaw

dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505179
(220) 2019 10 03
WASILEWSKA MAGDALENA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
SENSOMOTORBALLS

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 01.15.23, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
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505198
(220) 2019 10 03
Nowak GmbH, Lubeka, DE
(znak słowno-graficzny)
po bandzie

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 41 publikowanie elektroniczne, usługi wydawnicze, publikowanie dzienników, publikowanie tekstów, publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism, publikowanie fotografii, publikowanie książek, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
magazynów konsumenckich, publikowanie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikacja tekstów w postaci
nośników elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi rozrywkowe, rozrywka
interakcyjna, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi
w zakresie rozrywki on-line, zapewnianie rozrywki online,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi sportowe, usługi rozrywkowe
związane ze sportem, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, rozrywka udostępniana podczas
przerw w trakcie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki
sportowej.
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(540)
(540)
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505326
(220) 2019 10 07
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
AA MeN BEARD

(531)

02.01.01, 02.01.23, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.14,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
kosmetyki do i po goleniu, preparaty do pielęgnacji brody
i wąsów, preparaty do stylizacji brody i wąsów, preparaty
do pielęgnacji zarostu, pianki do golenia, żele do golenia,
balsamy po goleniu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji zarostu, brody, wąsów do celów
leczniczych.
(210) 505330
(220) 2019 10 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA Biolift pro
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210)
(731)

505838
(220) 2019 10 21
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Riverview
(510), (511) 35 biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków,
usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi
w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie
inwestycjami, 37 usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków,
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 opracowywanie projektów
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 obsługa prawna inwestycji
budowlanych.
505845
(220) 2019 10 21
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Riverview II
(510), (511) 35 biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie
finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym,
usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 37 usługi
w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod
budowę, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót
wykończeniowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych,
ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru i inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków
biurowych i handlowych, 45 obsługa prawna inwestycji
budowlanych.
(210)
(731)

505862
(220) 2019 10 21
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nova Silesia
(510), (511) 35 biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie
finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym,
(210)
(731)
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usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 37 usługi
w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod
budowę, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót
wykończeniowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 opracowywanie projektów technicznych,
ekspertyzy inżynieryjne, nadzór wykonawczy, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń
handlowych, zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 obsługa prawna inwestycji budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506039
(220) 2019 10 24
JANUSZ MATEUSZ PATRYK, Lębork
(znak słowno-graficzny)
Fit Lovers

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w branży sport, fitness, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 38 nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu, podcasting, transmisje internetowe, 41 usługi w zakresie sportu oraz fitnessu, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu online, 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania.
506116
(220) 2019 10 28
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) niagara rynny kwadratowe
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, budowlane
materiały metalowe, metalowe elementy systemów rynnowych, 19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, rynny niemetalowe, niemetalowe
elementy systemów rynnowych.
(210)
(731)

506169
(220) 2019 10 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSOX JUNIOR
(210)
(731)

31

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci
płynów, nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny
oczyszczające, preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry,
wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne,
odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje
eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do stosowania na skórę,
spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, środki udrażniające przewody
nosowe, spray do nosa do leczenia alergii, spraye do nosa
do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie ochrony zdrowia
dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.
506170
(220) 2019 10 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSOX classic
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci
płynów, nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny
oczyszczające, preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry,
wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne,
odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje
eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do stosowania na skórę,
spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, środki udrażniające przewody
nosowe, spray do nosa do leczenia alergii, spraye do nosa
do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie ochrony zdrowia
dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usłu-
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gi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.
506171
(220) 2019 10 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 19.03.01, 19.07.20, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci
płynów, nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny
oczyszczające, preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry,
wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje eteryczne,
preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne,
kosmetyki, kosmetyki do stosowania na skórę, spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, środki udrażniające przewody nosowe, spray
do nosa do leczenia alergii, spraye do nosa do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie ochrony zdrowia dorosłych i dzieci,
opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne w zakresie
diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie
farmakologii i/lub leczenia, usługi medyczne stacjonarne
i objazdowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

506257
(220) 2019 10 30
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM DEVELOPMENT

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
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i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe dla potrzeb budownictwa, usług remontowych, naprawy i konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło budowlane, półfabrykaty drewniane dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, ukończone budynki z materiałów
niemetalowych, 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, usługi zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia,
usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, usługi organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi prowadzenia agencji
importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich i pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami,
artykułami i technologiami, usługi doradztwa w zarządzaniu
nieruchomościami, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi
wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami,
usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny
nieruchomości, usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych,
usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi i gruntami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę
pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie: budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, udzielanie informacji budowlanych, 39 usługi w zakresie: wynajmowania
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni
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i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni
na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budynków, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych,
usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych,
doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska,
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników,
45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi
ochrony mienia.
506322
(220) 2019 10 31
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1892 Otwarta Fermentacja Legendarna Receptura
Zenon Anstadt Browar Parowy w Zduńskiej
Woli Anstadt Ze Zduńskiej Woli Pilzeńskie Pełne
Niefiltrowane Edycja Limitowana Warzone w hołdzie
dla Zenona Anstadta Już od XIX wieku piwa warzone
w browarach rodziny Anstadtów były dumą regionu
Łódzkiego, cenione przez piwoszy całej Europy.
Nasze piwo warzymy używając wyłącznie wody,
słodu, szlachetnych odmian chmielu oraz drożdży
dolnej fermentacji. Piwo jasne, pełne, niefiltrowane,
pasteryzowane. Kultowy Browar Staropolski
(210)
(731)
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(540) CARSKA

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 kawa, kawa słodowa, kawa liofilizowana,
kawa mielona, kawa aromatyzowana, mrożona kawa, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, torebki
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, herbata, mate [herbata],
herbata mrożona, herbata rozpuszczalna, herbata zielona,
herbata czarna, herbata oolong, herbata rooibos, herbata
bezteinowa, biała herbata, herbata w torebkach, kapsułki
z herbatą, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506343
(220) 2019 10 31
KOWALCZYK PIOTR BOGUSŁAW, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
planer MŁODEJ PARY

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 systemy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania,
16 organizery, druki, materiały introligatorskie, materiały biurowe.
506399
(220) 2019 11 04
KITA WALDEMAR FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA NOWOCZESNE GARAŻE,
Mszana Górna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOCZESNE GARAŻE
(210)
(731)

(531)

05.11.15, 06.07.25, 25.01.15, 02.01.01, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210) 506342
(220) 2019 10 31
(731) OSTASZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe do garaży, metalowe wałki
do drzwi garażowych, bramy metalowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, modułowe wiaty metalowe, wiaty [budynki] z metalu, wiaty wykonane z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych, ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, klatki metalowe, 35 usługi
sprzedaży drzwi, drzwi garażowych, bram, wiat, ogrodzeń,
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konstrukcji budowlanych, budynków przenośnych, klatek dla
zwierząt, bud dla psów, osprzętu do drzwi i bram, 37 usługi
montażu drzwi, drzwi garażowych, bram, wiat, ogrodzeń,
konstrukcji budowlanych, budynków przenośnych, klatek dla
zwierząt, bud dla psów, usługi konserwacji i serwisu drzwi,
drzwi garażowych, bram, wiat, ogrodzeń, konstrukcji budowlanych, budynków przenośnych, klatek dla zwierząt, bud
dla psów.
(210) 506446
(220) 2019 11 05
(731) GRZELAK PIOTR, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) FENDAL
(510), (511) 9 etui na okulary, okulary, okulary 3D, okulary
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 25 dzianina, koszulki z krótkim rękawem,
odzież, koszulki z długim rękawem.
506455
(220) 2019 11 05
VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Choroby Serca i Naczyń czasopismo lekarzy
praktyków

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do celów edukacji,
programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego
do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania
zdrowia, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane
filmy, filmy do pobrania, urządzenia do montażu filmów,
nagrania wideo z filmami, nagrane płyty DVD z nagraniami
muzycznymi, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania
wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania
multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe,
czasopisma o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje drukowane, publikacje
edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam,
umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja
reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy odbio-
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ru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo
reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń,
organizowanie warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie
tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień
medycznych, publikowanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja i wydawanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie książek, wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych
udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż
do celów reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych.
506458
(220) 2019 11 05
VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FC FOLIACARDIOLOGICA
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe pro-
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gramy operacyjne, oprogramowanie komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do celów edukacji,
programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego
do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do monitorowania
zdrowia, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane
filmy, filmy do pobrania, urządzenia do montażu filmów,
nagrania wideo z filmami, nagrane płyty DVD z nagraniami
muzycznymi, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania
wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania
multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe,
czasopisma o tematyce ogólnej, książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje drukowane, publikacje
edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam,
umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja
reklam, kompilacja reklam, usługi reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, doradztwo
reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, 41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń,
organizowanie warsztatów, organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, informacja dotycząca edukacji udzielana
on-line z komputerowej bazy danych lub z internetu, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie
tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, zapewnianie
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień
medycznych, publikowanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja i wydawanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikowanie książek, wypożyczanie książek i czasopism, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek

35

i czasopism w internecie, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi z zakresu bibliotek
online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej online, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych.
507110
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Prewenit
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507111
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Triacyt
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507113
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Tribux
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507114
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Biogastran
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507116
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Clotifort
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507118
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Paradon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

507122
(220) 2019 11 25
STANECKI DOMINIK UNIVERSAL, Lublin
(znak słowno-graficzny)
CZASJONER

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 czasomierze, chronografy, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, zegarki,
16 albumy do wyklejania, artykuły biurowe, czasopisma,
gazety, kalendarze, katalogi, koperty, książki, notatniki [notesy], papier, przyrządy do pisania, ramki i stojaki do fotografii,
segregatory na luźne kartki, rysunki, szablony, artykuły piśmienne, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, torby
papierowe, zakładki do książek, zakładki do stron, 25 odzież,
35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biznesowe, badania rynkowe, bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 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, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkowanie filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
statystyczne zestawienia, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie działalności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi umawiania spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczania wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub rekla-
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mowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, informacja o rekrutacji, 41 doradztwo zawodowe, dystrybucja
filmów, informacja o edukacji, komputerowe przygotowania
materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
planowanie przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubowe, usługi klubów
zdrowia, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie.
(210) 507138
(220) 2019 11 25
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ABATIXENT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 507139
(220) 2019 11 25
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) XIREBA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 507141
(220) 2019 11 25
(731) DWORAK ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Golden Tax
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej
klasie, materiały i publikacje drukowane, książki, czasopisma,
gazety, dzienniki, periodyki, podręczniki, afisze, albumy, atlasy,
almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowidze, koperty, bilety
i kupony papierowe, materiały instruktażowe, szkoleniowe
oraz dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń) z zakresu prawa,
ekonomii, finansów, ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi,
rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności
gospodarczej, farmacji, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, języków obcych,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na rzecz
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osób trzecich, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi
wyszukiwania informacji w komputerowych bazach danych,
doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie promowania
działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej,
pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków,
pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu,
marketing finansowy, audyt, przygotowywanie sprawozdań
i bilansów finansowych, usługi public relations, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, analizy i badania
rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie
marketingu, analizy kosztów, analizy cen, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji,
podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi zarządzania zasobami ludzkimi, usługi rekrutacji personelu, usługi
doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji personelu, usługi podatkowe, usługi w zakresie
rachunkowości i księgowości, usługi w zakresie prowadzenia
biur rachunkowych, usługi z zakresu prowadzenia księgowości i rachunkowości, audytu, usługi dotyczące franszyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, prowadzenie ksiąg
rachunkowo - księgowych dla osób trzecich, prowadzenie
ksiąg podatkowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, badania i opinie rynku, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi przygotowywania list płac, informacja o działalności gospodarczej,
reklama i promocja, sporządzanie dokumentów dotyczących
opodatkowania, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, informacja o powyższych usługach, 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi inwestycyjne, wyceny i analizy finansowe i inwestycyjne, usługi celne,
usługi związane z podatkami (nie księgowość), doradztwo
finansowe w zakresie podatków, planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych
usług, 45 usługi prawne, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu
prawa, porady prawne, doradztwo prawne, wyszukiwanie,
kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji
personelu, marketingu, informatyki, działalności gospodarczej,
farmacji, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
w zakresie sporów sądowych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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507143
(220) 2019 11 25
ZELEK GRZEGORZ GOSPODARSTWO SADOWNICZE,
Wronowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cejco
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory owocowe: dżemy owocowe, powidła owocowe, konfitury owocowe, marmolady owocowe,
przeciery owocowe, 30 ocet, ocet owocowy, ocet jabłkowy,
32 soki owocowe i warzywne, napoje owocowe i warzywne,
syropy.
507161
(220) 2019 11 22
RUMAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebnica
(540) (znak słowny)
(540) Rumaq
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, burzenie konstrukcji, karczowanie
korzeni drzew, kopanie ziemi, kruszenie betonu, nadzór
nad wyburzaniem budynków, oczyszczanie terenu, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie
terenu pod budowę, udzielanie informacji związanych
z wyburzaniem budynków, usługi budowy konstrukcji
tymczasowych, usługi demontażu, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania,
usuwanie nawierzchni, wyrównywanie terenu budowy,
zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, informacja o najmie
sprzętu budowlanego, najem maszyn do kopania, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń
budowlanych, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi,
usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem betoniarek, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem
desek rusztowaniowych, wynajem drabin, wynajem drabin
składanych, wynajem dźwigów, wynajem i konserwacja
podestów roboczych, wynajem kompresorów powietrza,
wynajem koparek, wynajem maszyn budowlanych, wynajem maszyn do robót drogowych, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem
minikoparek, wynajem młotów, wynajem narzędzi, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem narzędzi ręcznych
i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem platform
i rusztowań, wynajem platform roboczych unoszących
do użytku w budownictwie, wynajem pomp do drenażu,
wynajem pomp do odwadniania, wynajem rusztowań,
wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem rynien zsypowych, wynajem sprężarek
gazu lub powietrza, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do czyszczenia, wynajem sprzętu do robót
ziemnych i koparek, wynajem sprzętu do robót ziemnych,
wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem spychaczy,
wynajem stalowych wież, wynajem stojaków [kozłów budowlanych], wynajem urządzeń do czyszczenia, wynajem
urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wynajem wież aluminiowych, wypożyczanie koparek do rowów prowadzonych przez operatora, wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
(210)
(731)
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wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, wypożyczanie
narzędzi, wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, wypożyczanie samobieżnych platform podnośnych,
wypożyczanie samobieżnych koparek do rowów, wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, wypożyczanie urządzeń
do oczyszczania strumieniowo-ściernego, wypożyczanie
urządzeń stosowanych w konstruowaniu budynków, wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, wypożyczanie wierteł, instalacja narzędzi na placach budowy,
instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, instalowanie generatorów prądu, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, konserwacja
i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy,
montaż ogrodzeń, montaż rusztowań, montaż tymczasowych ogrodzeń, rozbiórka rusztowań, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi
w zakresie montażu rusztowań, usługi montażowe rusztowań budowlanych, wynajem i konserwacja podestów
roboczych, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych.
(210) 507167
(220) 2019 11 24
(731) NYKIEL ŁUKASZ ANDRZEJ, Białobrzegi
(540) (znak słowny)
(540) BOWL
(510), (511) 43 usługi restauracji lub punktów gastronomicznych serwujących jedzenie i picie.
507169
(220) 2019 11 24
ORZEŁ-CURYŁO BARBARA AGNIESZKA KIDS SZOP,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KidsSzop
(210)
(731)

Nr ZT03/2020

zabawki z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do ściskania,
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu,
zabawki mechaniczne z metalu, elektroniczne zabawki
do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki
w kształcie zwierząt, piszczące zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane
z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki
z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki
do kąpieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane radiowo, zabawki do piętrowego układania,
zabawki rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, zabawki
jako pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane
zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy,
zabawki na kółkach napędzane pedałami, nadmuchiwane
zabawki w postaci łódek, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki
do użytku na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych,
zabawki do użytku w basenach, zabawki do jeżdżenia bez
napędu silnikowego, zabawki do zawieszania w łóżeczkach
dziecięcych, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki
w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, przenośne gry i zabawki
posiadające funkcje telekomunikacyjne, zabawki imitujące
przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zabawek, samochodowych fotelików dziecięcych, wózków dziecięcych, siedzeń
dziecięcych przystosowanych do rowerów, akcesoriów
do wózków dziecięcych, mebli dla dzieci, odzieży dla dzieci, pościeli dla dzieci.
507174
(220) 2019 11 25
KUŚMIERCZAK RAFAŁ AUTOMATYKA
SPAWALNICTWO SERWIS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASS AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS

(210)
(731)

(531)

03.05.05, 03.05.24, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki
bujane, zabawki bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki
nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki
modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane, zabawki do wanny, zabawki zawierające
skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie,
odbijające się zabawki, zabawki tryskające wodą, zabawki
do wody, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki
do boksowania, zabawki do piasku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki,
zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki,

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały spawalnicze i lutownicze, 7 spawarki gazowe, spawarki łukowe, obrabiarki,roboty spawalnicze,
palniki spawalnicze, elektryczne palniki spawalnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych, zawory, 9 przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze, 37 serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych.

Nr ZT03/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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507289
(220) 2019 11 27
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(znak słowno-graficzny)
SPICHLERZ Rusiecki

(531) 09.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, kiełbasy, grzyby konserwowane, bekon, flaki,
kaszanka, kawior, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krokiety, mięso konserwowane, mięso solone, pasztet
z wątróbki, rosół, smalec, szynka, wędliny, zupy, wieprzowina,
tłuszcze jadalne, dżemy i konfitury, dania gotowe na bazie
mięsa, 30 miód, mięsne sosy, naleśniki, ryż, paszteciki, pizza,
przyprawy, majonez, kanapki, 31 żywy drób, świeże: kukurydza, ziemniaki, ziarna, zioła, warzywa świeże.
(210)
(731)
(540)
(540)

507301
(220) 2019 11 27
STATKIEWICZ DOMINIK JERZY, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Mr Green

(531) 19.11.13, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 05.11.01
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
507313
(220) 2019 11 27
ATM BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żłobek Bayerek
(210)
(731)

(531)

04.01.02, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11,
29.01.15
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
507320
(220) 2019 11 28
SAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAVI GROUP

39

dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biurem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, fakturowanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo
biznesowe), pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi ekspertów w zakresie efektywności ekonomicznej,
wyceny handlowe, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 analizy finansowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczki
(finansowanie), szacowanie kosztów naprawy (wycena finansowa), transakcje finansowe, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, wycena finansowa (ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości), wycena nieruchomości, wyceny
finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością,
37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, nadzór
budowlany, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, budowa
fabryk, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, instalacja narzędzi na placu
budowy, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż
i naprawa instalacji alarmowych i przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, naprawa
linii wysokiego napięcia, naprawa pomp, renowacja powłok
cynowych, rozbiórka budynków, tynkowanie układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi
w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego,
zabezpieczanie przed korozją, 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

507329
(220) 2019 11 28
MUSIAŁ KAMILA MILKA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
OFFENSIVE

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza kosztów, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bluzy, kurtki, buty, czapki, kamizelki,
koszulki, T-shirty, szaliki, spodnie, spodenki, paski, podkoszulki bez rękawów, swetry.

40
(210)
(731)
(540)
(540)
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507336
(220) 2019 11 28
GRZĄDZIEL KRZYSZTOF, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
DGS

Nr ZT03/2020

(540) Choiceward
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, aplikacje
do pobrania do użytku na komputerach, z telefonami komórkowymi i urządzeniami mobilnymi.
507353
(220) 2019 11 28
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Jovi I KEFIR GĘSTY 1,5% TŁUSZCZU WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 blacha w postaci płyt i arkuszy, blacha stalowa cienka, drobne wyroby metalowe, folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, formy odlewnicze
metalowe, kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą
rozpylaczy, metalowe, kapsle do butelek metalowe, kapsle
metalowe do korkowania, metalowe klipsy do zamykania
torebek, opakowania blaszane z białej blachy, pojemnik, kasety i paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe,
zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, zatyczki i korki metalowe, zatyczki jako wyroby żelazne, zatyczki metalowe, 7 elektryczne zgrzewarki
do tworzyw sztucznych, pakowanie, etykieciarki formy jako
części maszyn, frezarki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imaki
do narzędzi do obrabiarek, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do grawerowania, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny
odlewnicze i do formowania, narzędzia jako części maszyn,
obrabiarki, obudowy jako części maszyn, obudowy łożysk
do maszyn, pakowarki, podajniki jako części maszyn, suporty
jako części maszyn, tokarki, urządzenia do malowania, wytłaczarki, walcarki deseniujące, 16 materiały opakowaniowe
amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, maty
papierowe, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe,
tuby z tektury, 20 klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania
torebek, korki do butelek, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe kapsle do korkowania,
zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, 37 lakierowanie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych.
507346
(220) 2019 11 28
ECO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco-team Dzielimy się dobrą energią
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 instalacje odnawialnych źródeł energii.
(210) 507347
(220) 2019 11 28
(731) DOMURAT ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowny)

(531) 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, kefir.
507371
(220) 2019 11 29
PASZYNA MARCIN, Bielsko-Biała
(znak słowny)
Polmedico Poliklinika Stomatologiczna Pod
Szyndzielnią
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenie, przekazywanie know-how jako szkolenia, 44 usługi
dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi medyczne, usługi
klinik medycznych, szpitale, pomoc medyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

507389
(220) 2019 11 29
COSMETOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LOFKI
(510), (511) 3 zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru w tym woski i mleczka silikonowe,
pasty, papiery i materiały ścierne do usuwania rys i zadrapań,
szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania samochodów
i ich części, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych,
zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty
czyszczące, środki czyszczące do samochodów, kosmetyki
dla zwierząt, szampony dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia klatek zwierząt, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, preparaty do mycia
i pielęgnacji włosów, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, środki toaletowe, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], preparaty do golenia, preparaty do prania, środki
do płukania do prania, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
(210)
(731)

Nr ZT03/2020
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preparaty do zmywania naczyń, środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli, środki do czyszczenia i pielęgnacji obuwia [preparaty], preparaty do mycia i pielęgnacji podłóg, chusteczki
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki perfumowane, 35 usługi sprzedaży następujących towarów:
zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały ścierne do usuwania rys i zadrapań, szampony
do mycia samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania samochodów i ich części,
płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki
czyszczące do samochodów, kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki
do czyszczenia klatek zwierząt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji włosów,
mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, środki toaletowe,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
do golenia, preparaty do prania, środki do płukania do prania,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do zmywania naczyń, środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli, środki
do czyszczenia i pielęgnacji obuwia [preparaty], preparaty
do mycia i pielęgnacji podłóg, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, chusteczki perfumowane.
507415
(220) 2019 11 29
CRAWLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THE FORM
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych.
(210)
(731)

507546
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW TRADE
(210)
(731)

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi pośrednictwa w handlu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania.
507547
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW BUSINESS
(210)
(731)

41

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej.
(210) 507551
(220) 2019 12 03
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DEYNN
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne],
kremy perfumowane, perfumowane wody toaletowe, perfumy, preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne,
spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, błyszczyki do ust, cienie do powiek, eyelinery, fluid do makijażu,
farby do malowania twarzy, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy,
kosmetyki do brwi, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kredka do oczu, kredka do powiek, kredka
do makijażu, kredki do ust, krem bazowy, krem do opalania,
kremy korygujące, kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety cieni do powiek, podkłady do makijażu, pomadki
do ust, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, puder do twarzy, róż do ust, szminki do ust, kostki mydła
do mycia ciała, kremy pod prysznic, mydła, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stop, szampony
do ciała, mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, żel do kąpieli,
dezodoranty, preparaty do ciała w sprayu, balsam do ciała,
balsamy do rąk, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do ciała, kremy do opalania skory, kremy do twarzy, kremy kosmetyczne do rąk, lakiery do paznokci, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, odżywki do paznokci, odzywki do ust,
olejki do ciała, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, preparaty
nawilżające do ciała, preparaty przeciwsłoneczne, rzęsy,
rzęsy sztuczne, sole do kąpieli, szminki w kremie do ust, toniki do skory, farby do włosów, kosmetyki do włosów, lakier
do włosów, maseczki do włosów, odzywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do włosów, preparaty wygładzające
i prostujące włosy, serum do włosów, suche szampony,
szampon do włosów, kremy do depilacji, pianki do golenia,
preparaty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, zapachowe woski, 5 batony energetyzujące stanowiące zamiennik posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe, koktajle białkowe, mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety dla
ludzi, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne,
probiotyki (suplementy), preparaty zmniejszające apetyt,
proszki jako zamienniki posiłków, suplementy diety, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety
w płynie, suplementy ziołowe, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, 8 pilniki do paznokci, pilniki
do stop, polerki do paznokci do manicure, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, 14 akcesoria do biżuterii,
biżuteria osobista, biżuteria sztuczna, bransolety, imitacje
biżuterii, kolczyki, kolczyki do uszu, kolczyki-koła, łańcuszki
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], etui
od zegarków i zegarów, pudełka na biżuterię [dopasowane],
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szkatułki na biżuterię, woreczki na zegarki, zwijane etui
na biżuterię, 18 bagaż, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztucznej
skóry, elastyczne torby na odzież, kopertówki, kosmetyczki,
kufry i torby podróżne, małe plecaki, małe portmonetki,
małe walizki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu,
saszetki biodrowe, saszetki męski, skórzane torebki, sportowe torby, stylowe torebki, torby na odzież sportową, torby
na ramię, torby na ubrania, torby na zakupy, torebki, uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe,
21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory kosmetyczne, atomizery do perfum, dozowniki
do kosmetyków, dozowniki mydła, dozowniki szamponu,
dozowniki żelu pod prysznic, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki kosmetyczne, grzebienie, kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, myjki do peelingu
ciała, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, przybory
do celów kosmetycznych, przybory kosmetyczne, przybory
toaletowe, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru, rękawice do peelingu, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs,
szczotki złuszczające, szpatułki kosmetyczne, kosmetyczki
na przybory toaletowe, 22 torby do pakowania [koperty,
woreczki] z materiałów tekstylnych, torebki tekstylne
na prezenty, woreczki do przechowywania obuwia, 24 narzuty na łóżko, przykrycia na łóżka, duże ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, jednorazowe myjki, myjki do twarzy, myjki
do twarzy w postaci rękawiczek, ręczniki do rąk, ręczniki
do twarzy, rękawice kąpielowe, ściereczki do usuwania makijażu, 25 bandany, czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, kapelusze,
kapelusze płazowe, kapelusze przeciwsłoneczne, maski
na oczy do spania, modne kapelusze, opaski na głowę, akcesoria na szyję, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna dla
mężczyzn, bikini, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy
z kapturem, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie sukienki na uroczystości, halki [bielizna], halki [odzież],
kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale, kombinezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], komplety
do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety sportowe, kostiumy dla kobiet, kostiumy na halloween, koszule, koszulki beż rękawów, koszulki beż rękawów
do biegania, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie halki, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie,
kurtki dżinsowe, legginsy, maski na oczy do spania, obcisłe
topy bez ramiączek, odzież codzienna, odzież damska,
odzież do biegania, odzież modelująca, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, okrycia zakładane n a kostiumy kąpielowe, opaski na biust [odzież], piżamy, płaszcze, płaszcze
damskie, płaszcze kąpielowe, podkoszulki sportowe, rajstopy, skarpetki dla sportowców, skarpetki sportowe, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu, spodnie
od dresu, spodnie sportowe, staniki sportowe, stroje płazowe, stroje sportowe, suknie koktajlowe, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, szorty, szorty sportowe, topy do biegania, topy
do jogi, topy [odzież], baletki, botki, botki dla kobiet, buty
do biegania, buty na płaskim obcasie, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty sportowe, espadryle, mokasyny,
obuwie codziennego użytku, obuwie sportowe, sandały
damskie, tenisówki, 26 dekoracyjne akcesoria do włosów,
frotki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, peruki, spinki [klamerki] do włosów, sztuczne włosy, włosy
sztuczne, wstążki do włosów, wsuwki do włosów, girlandy
sztuczne, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, artykuły sportowe, drążki do ćwiczeń, hantle, hantle kettleball, piłki do ćwiczeń, piłki jako sprzęt sportowy,
platformy do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne, przyrządy
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gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń obsługiwany ręcznie, sprzęt
sportowy, taśmy do ćwiczeń, trampoliny [artykuły sportowe], urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], 30 batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie
czekolady, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciasteczka owsiane, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, przekąski
wytwarzane z muesli, wrapy z kurczakiem, brownie [ciastka
czekoladowe], ciasta mrożone, ciasta [słodkie lub słone], ciasta wegańskie, ciasteczka, ciastka, jadalne wafle, serniki,
słodkie bułeczki typu muffin, wafelki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki owsiane, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony zbożowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, przekąski
na bazie zbóż, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski
wytwarzane z produktów zbożowych, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, desery z muesli, owsianka, owsianka błyskawiczna, 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów dla celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej
sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie reklamy
komputerowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępniane
przestrzeni reklamowych za pomocą środków informatycznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie
reklam na rzecz osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, usługi handlu detalicznego związane z produktami do włosów, usługi handlu detalicznego
w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej akcesoriów odzieżowych, 40 retusz
fotograficzny, 41 edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo,
fotografia, montaż filmów, montaż wideo, montaż wideo,
prezentacja nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja nagrań wideo,
usługi filmowania z powietrza, usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, kursy szkoleniowe
dotyczące sprawności fizycznej, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, obsługa i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających
kondycję fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie
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sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, prowadzenie
kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania,
prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia
w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
online, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness],
usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi treningowe w zakresie aerobiku,
usługi w zakresie treningu fizycznego usługi w zakresie wychowania fizycznego, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, konsultacje dotyczące
kosmetyków, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stop, pielęgnacja urody, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
koloryzacji brwi, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stop, usługi pielęgnacji
urody, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs,
usługi spa, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skory, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
skory głowy, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, zabiegi higieniczne
dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.
507553
(220) 2019 12 03
STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege
(210)
(731)
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(531) 05.03.14, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owoców, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki
owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych,
pikle, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty],
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], sałatki warzywne, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], warzywa konserwowane, warzywa w puszkach, 30 kiszone warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby
konserwowane, chutney [ostry, gęsty sos], czekolada, galaretki
owocowe [słodycze], herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna,
kawa nie palona, keczup [sos], muesli, musy deserowe, pesto
[sos, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady,
nektary owocowe, bezalkoholowe, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], syropy do napojów.
507554
(220) 2019 12 03
POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIAT ubezpieczen.com
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie, na rzecz
innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania
tych usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, porównywanie usług finansowych online,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dlà osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, usługi porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron
trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketin-
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gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
36 ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach,
organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych,
pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
innych niż na życie, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia
budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach -), ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane
z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów,
udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie
informacji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych
i ubezpieczeniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami domu, usługi informacyjne i doradztwo
dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń
domu, usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi
ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące mienia, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

507556
(220) 2019 12 03
FRYCA SYLWIA, CHOJNICE
(znak słowno-graficzny)
TOPDESK

(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, artykuły piśmienne
i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów,
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

507567
(220) 2019 12 03
GMINA SORKWITY, Sorkwity
(znak słowno-graficzny)
FESTIWAL KULTURY MAZURSKIEJ SORKWITY

Nr ZT03/2020

(531) 22.01.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 materiały drukowane: ulotki reklamowe, katalogi, prospekty, broszury informacyjne, nalepki na zderzaki,
nalepki na kubki, naklejki, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 25 odzież, 35 usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, transparentów, usługi w zakresie publikacji tekstów
reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, 41 organizowanie i realizacja widowisk, pokazów, spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, przedstawień teatralnych,
producenckie usługi muzyczne, widowiska rozrywkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

507568
(220) 2019 12 03
TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Smyki DESIGN

(531) 03.06.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 oprogramowanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa, projektowanie budowlane,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.
(210)
(731)
(540)
(540)

507569
(220) 2019 12 03
TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
M jak mama

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, periodyki, formularze,
druki, blankiety, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, książki, krzyżówki, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania
sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa,
badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się
w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa
w oparciu o alternatywny model planowania magazynów
i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie
w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa,
konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
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przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek
wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, badania marketingowe,
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych,
usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu
prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, 38 usługi agencji
informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania
informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz
łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja,
transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana
wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe, 41 szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, treningi zdrowotne i treningi fitness,
porady w zakresie edukacji i kształcenia, produkcja filmów,
fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie
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konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka,
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych,
w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie,
porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie,
produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo,
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji
elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień,
produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym
organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi
reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne
w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje
prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach
programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla
stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym,
w tym świąteczne zbiórki żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

507571
(220) 2019 12 03
TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SUPER strefa

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, usługi promocyjno - marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 38 programy telewizyjne - transmisja, transmisja
programów drogą kablową, nadawanie programów telewizji
kablowej, usługi transmisji audiowizualnej, transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
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za pośrednictwem Internetu, transmisja danych za pomocą
urządzeń audiowizualnych, transmisja filmów wideo, transmisja strumieniowa danych, usługi transmisji strumieniowej
w zakresie treści wideo, audio i telewizji, transmisje audycji
telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem
globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, zapewnianie dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, usługi nadawania interaktywnej telewizji
i radia, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, emisja telewizyjna, przekazywanie informacji drogą telewizyjną,
41 produkcja programów dokumentalnych, montaż programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja nagrań audiowizualnych,realizacja nagrań
audiowizualnych, produkcja filmów wideo, edycja nagrań
wideo, produkcja nagrań wideo, produkcja filmów dla telewizji, produkcja programów dla telewizji kablowej, usługi
rozrywkowe zapewniane przez telewizję, udostępnianie
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci telewizji, rozrywka w postaci telewizji
w telefonach komórkowych, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa,
filmowa i telewizyjna.
(210)
(731)
(540)
(540)

507572
(220) 2019 12 03
TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JESTEM TWOIM STARYM

Nr ZT03/2020

wanie seminariów edukacyjnych, organizowanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie wykładów.
(210)
(731)
(540)
(540)

507574
(220) 2019 12 03
MYSZKIER PIOTR DROMAKS, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
DROMAKS

(531) 06.07.01, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi z zakresu budowy i remontu dróg,
podkładów pod drogi, poboczy, chodników, placów, ścieżek
rowerowych, terenów rekreacyjnych, asfaltowanie, odśnieżanie, układanie nawierzchni drogowych, zamiatanie i oczyszczanie dróg, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg.
(210) 507576
(220) 2019 12 03
(731) MYSZKIER PIOTR DROMAKS, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) DROMAKS
(510), (511) 37 usługi z zakresu budowy i remontu dróg,
podkładów pod drogi, poboczy, chodników, placów, ścieżek
rowerowych, terenów rekreacyjnych, asfaltowanie, odśnieżanie, układanie nawierzchni drogowych, zamiatanie i oczyszczanie dróg, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg.
507584
(220) 2019 12 03
SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eraty
(210)
(731)

(531) 02.01.16, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, marketing w Internecie, publikowanie tekstów sponsorowanych,
38 podcasting, transmisje audycji telewizyjnych, usługi wideokonferencji, transmisja filmów wideo, emisja treści wideo,
41 produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, udostępnianie filmów on-line, studia filmowe, produkcja filmów, montaż taśm wideo, montaż
materiałów wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
usługi studia nagrań, produkcja filmów na taśmach wideo,
tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, organizowanie
konkursów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizo-

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych.
507585
(220) 2019 12 03
GRZELAK MICHAŁ PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
OGÓLNOBUDOWLANE SOL-TECH, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prime Apartments PA
(210)
(731)

(531) 25.01.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, ocena
i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania za-
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kupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych,
planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, 37 usługi remontowe; remont nieruchomości; usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów
budynków, usługi budowlane, 43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach,
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele
i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(210) 507587
(220) 2019 12 03
(731) WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Group Relations Poland (GRP)
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations,
prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne
prognozy, statystyczne zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
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nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie
[edukacja].
(210) 507588
(220) 2019 12 03
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(540) (znak słowny)
(540) PARTIX
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane
w produkcji insektycydów, dodatki chemiczne do insektycydów, rozpuszczalniki stosowane w produkcji insektycydów,
środki chemiczne do zastosowania w insektycydach, 5 preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
507590
(220) 2019 12 03
KĘDZIERSKI PRZEMYSŁAW GRZEGORZ VOXO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOXO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
świadczone online w zakresie elektroniki użytkowej, sprzętu
RTV, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu fotograficznego, sprzętu medycznego, artykułów szkolnych, zabawek,
artykułów papierniczych, mebli ogrodowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu.
507591
(220) 2019 12 03
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) canbiox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

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

507592
(220) 2019 12 03
BRESTON K.DRĄG SPÓŁKA JAWNA, Złotniki
(znak słowno-graficzny)
breston

(531) 26.01.16, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 1 kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje
do użytku przemysłowego w formie powłok, kleje do użytku przy produkcji powłok ściennych, kleje do zabezpieczania tynku, kleje epoksydowe do użytku z betonem,
kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, kleje pochodze-
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nia syntetycznego do użytku przemysłowego, mieszanki klejące na bazie żywic epoksydowych przeznaczone
do zastosowań przemysłowych, preparaty do klejenia papieru do użytku przemysłowego, środki klejące, mieszaniny poliestrowe w formie proszków do tworzenia powłok,
poliestry do użytku przy wypełnianiu dziur w powierzchniach, poliestry do użytku przy wypełnianiu ubytków w powierzchniach, poliestry do użytku przy naprawie ubytków
w powierzchniach, poliestry do użytku przy naprawie dziur
w powierzchniach, chemiczne mieszanki uszczelniające,
preparaty chemiczne do uszczelniania, uretanowe środki uszczelniające do podłóg, szczeliwa jako chemikalia
do uszczelniania powierzchni, żywice epoksydowe, żywice
polipropylenowe, żywice poliamidowe, żywice polistyrenowe, żywice poliacetalowe, żywice silikonowe, żywice
poliuretanowe, żywice polietylenowe, 2 farby zewnętrzne,
farby wewnętrzne, farby antykorozyjne, podkłady epoksydowe, powłoki epoksydowe, powłoki z żywic epoksydowych, żywice epoksydowe do pokrywania ścian, żywice
epoksydowe do powlekania podłóg, dodatki do użytku
w powłokach, epoksydowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, epoksydowe żywice do pokrywania
powierzchni budynków, materiały powłokowe do ochrony powierzchni narażonych na korozję galwaniczną, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu, mieszanki
powłokowe do nakładania na beton, mieszanki uszczelniające do podłóg, mieszanki zapobiegające starzeniu się
w warunkach atmosferycznych, powłoki do wykańczania
betonu, powłoki do zabezpieczenia betonu przed wodą,
preparaty ochronne do metali, preparaty zabezpieczające
do metali, emulsje w postaci farb, farby zabezpieczające
przed wilgocią, farby jako produkty do zabezpieczania betonu, preparaty do zabezpieczania przed korozją, farby jako
środki konserwujące beton, farby jako środki uszczelniające beton, mieszaniny w postaci farb do naprawy betonu,
farby przemysłowe do zastosowania na powierzchniach
betonowych, szczeliwa w postaci farb, pieniące się farby
do ochrony konstrukcji stalowych przed ogniem, powłoki
powierzchniowe w postaci farby do malowania konstrukcji,
żywice do powlekania, lakiery, lakiery ochronne do podłóg,
lakiery w postaci farb, lakiery w postaci powłok, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, emalie w postaci farb,
elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, dodatki do farb, farby chroniące przed ogniem, farby chroniące
przed rdzą, farby do podłóg, farby do podłóg betonowych,
farby do powlekania ścian, farby do użytku w produkcji,
farby na bazie żywic syntetycznych, farby o elastycznych
właściwościach, farby o właściwościach naprawczych, farby
odporne na wysoką temperaturę, farby odporne na czynniki chemiczne, farby ognioodporne, farby wodoodporne,
materiały wypełniające w postaci farby, mieszanki powłokowe w postaci farb, mieszanki uszczelniające w postaci
farb, podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki przemysłowe w postaci farb, wypełniacze
w postaci farby, lakiery silikonowe, mieszanki silikonowe
będące powłokami nawierzchniowymi, substancje w postaci farby do wypełniania skaz w powierzchniach ścian,
substancje w postaci farby do wypełniania pęknięć w powierzchniach ścian, powłoki żywiczne, żywice syntetyczne
do ochrony antykorozyjnej, 17 laminaty zawierające pianki
poliamidowe do termoizolacji, izolacje przeciwwilgociowe
budynków, izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem,
szczeliwa, szczeliwa do budynków, szczeliwa do połączeń,
lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, substancje izolacyjne, materiały izolacyjne, lakiery izolacyjne, kleje izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, powłoki izolacyjne, zaprawy
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izolacyjne, farby izolacyjne, izolacyjne powłoki przemysłowe, farby izolacyjne do ścian, materiały uszczelniające i izolacyjne, izolacja w postaci pokryć podłogowych, powłoki
izolacyjne z żywic syntetycznych, 37 prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, konserwacja i naprawa
kotłów na paliwa stałe, powlekanie betonu, renowacja
betonu, naprawy betonu, uszczelnianie betonu, naprawy
elementów betonowych, usługi izolacyjne, instalacja materiałów izolacyjnych, usługi zabezpieczania przed korozją,
malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania
korozji, naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
zbiorników, nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok ochronnych na budynki, instalowanie powłok ognioodpornych, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, usługi w zakresie nakładania powłok
ochronnych na zewnątrz budynków, nakładanie powłok
w celu naprawy powierzchni budynków, malowanie natryskowe metali, konserwacja dachów, izolacja dachów, ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, powlekanie kanałów ściekowych, montaż wykładzin kanałów
ściekowych, usługi w zakresie napraw kanałów, nakładanie
farb ochronnych na budynki, zabezpieczanie przed korozją,
nakładanie powłok w celu naprawy ścian, usługi naprawcze
w zakresie pokryć ścian, konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach przemysłowych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych
instalacji i urządzeń chemicznych, zabezpieczanie przed
wilgocią w czasie budowy, usługi zabezpieczania przed
wilgocią, usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, usługi w zakresie
powlekania podłóg.
507593
(220) 2019 12 03
BASIŃSKI TOMASZ, SZYSZKO PIOTR ELEKTROIN
SPÓŁKA CYWILNA, Kłecko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROIN

(210)
(731)

(531) 01.03.12, 01.03.15, 07.15.26, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi elektryków, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych,
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach niemieszkalnych.
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507599
(220) 2019 12 04
HANZAVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) HANZAWAY
(510), (511) 19 materiały kamienne do celów budowlanych,
powłoki mineralne do budowy ulic, miejsc do uprawiania
sportu, alei, chodników, placów i dróg, środki wiążące do budowy nawierzchni, budowy placów, alei, chodników, budowy
obiektów sportowych i budowy dróg, materiały do pokryć
nawierzchni drogowych, nawierzchni miejsc do uprawiania
sportu, nawierzchni alei, chodników i placów, polimerowo-bitumiczne emulsje do nawierzchni drogowych i miejsc
uprawiania sportu, nawierzchni alei, chodników i placów,
tworzywa budowlane i materiały budowlane (niemetalowe)
do budowy nawierzchni, budowy placów, budowy chodników, budowy alei, budowy obiektów sportowych i budowy
dróg, piach do szczelin i materiały do wypełniania szczelin,
mieszanki mineralne z kamienia naturalnego do wytwarzania tłuczniowych dróg, ulic, chodników, alei i placów, fugi,
fugi poliuretanowe.
(210)
(731)

507601
(220) 2019 12 04
KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANU NATURE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, dezodoranty do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, kosmetyki, kosmetyki
dla zwierząt, lotiony do celów kosmetycznych, kadzidła,
maseczki kosmetyczne, mydła, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do masażu,
masła do ciała, kremy celów kosmetycznych, peelingi, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do makijażu, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty do układania włosów, szampony,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda
zapachowa, wosk do depilacji, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, pielęgnacja urody dla
ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, łaźnie publiczne
do celów higienicznych.
507602
(220) 2019 12 04
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WATAHA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210)
(731)

507607
(220) 2019 12 04
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) WATAHA

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
507620
(220) 2019 12 04
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sport Corner
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
(210)
(731)

507622
(220) 2019 12 04
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Kawiarnia Europejska
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
(210)
(731)
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posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
507623
(220) 2019 12 04
TESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Karcma Po Zbóju
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
(210)
(731)

507641
(220) 2019 12 04
YESINDEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPWOEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANNABUY

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, oprogramowanie
do aranżowania transakcji on-line, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla pracowników, usługi biurowe dla elektronicznego
operowania danymi, usługi w zakresie rozliczeń, świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, marketing towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, administro-
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wanie działalnością handlową w zakresie programów akcji
pracowniczych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich.
507645
(220) 2019 12 04
LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBACKIE
(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory ze śledzia, filety śledziowe, ryby
przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi,
sałatki na bazie ryb, dania gotowe składające się głównie
z ryb, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: przetwory ze śledzia, filety śledziowe, ryby przetworzone, produkty
z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, dania
gotowe składające się głównie z ryb.
507646
(220) 2019 12 04
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Krupowa Izba
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.

(210)
(731)

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

507666
(220) 2019 12 05
BWP SKÓRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olecko
(znak słowno-graficzny)
BWP
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(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 okucia metalowe, zbiorniki metalowe, konstrukcje aluminiowe, metalowe elementy wykończenia
wnętrz w szczególności: drzwi, poręcze, barierki, blaty, osłony, metalowe okucia drzwi, 12 akcesoria i elementy łodzi,
w szczególności stery, maszty, rozprza, bomy, daszki, kosze,
owiewki, podpory boczne, relingi rumpre, płetwy sterowe,
jarzma masztów, zaczepy, zbiorniki, bosaki, haki do łodzi,
knagi, odbijacze, ożebrowanie statków, śruby napędowe, ciągary, 40 obróbka metali, usługi w zakresie ciecia lasera, usługi
gięcia blach i rur.
507667
(220) 2019 12 05
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADŁOWIEC
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i napoje wzbogacone mikroelementami, bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, soki, soki warzywne, ekstrakty owocowe, nektary, owocowe syropy do produkcji napojów, lemoniada, piwo, woda mineralna [napoje], napoje
musujące.
507674
(220) 2019 12 05
COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) collectOmate

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 24.01.25, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, fasolka konserwowa, pulpety [żywność], flaki, konserwy z przyrządzanego mięsa w słoiku, zupy i wywary, mięso gotowe do spożycia, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
sałatki warzywne, konserwy mięsne i rybne, pasty mięsne,
pasztety, przekąski na bazie mięsa, pasty rybne i z owoców
morza, zupy instant, oleje, przetworzone produkty mięsne,
chili con carne (chili z mięsem), gulasze.
507672
(220) 2019 12 05
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRON BEAST

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje sportowe,
napoje wzbogacone witaminami, napoje energetyczne,
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje z guaraną,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
niegazowane, napoje aromatyzowane, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone o składniki odżywcze, napoje sportowe wzbogacone witaminami, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, gazowana woda
mineralna, niegazowana woda mineralna, napoje gazowane, napoje węglowodanowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki do produkcji napojów, puder
do przygotowywania napojów, produkty w proszku lub pastylkach do produkcji napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, które nie są przeznaczone do celów medycznych, koncentraty do przygotowywania napojów bezalkoholowych, orzeźwiające napoje

(531) 26.15.09, 27.05.01, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, metalowe skrzynki, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki na listy, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek
i przesyłek, wieloskrytkowe moduły i skrytki pracownicze
metalowe, wyposażone w elektroniczne komponenty
i układy sterowania, umożliwiające ich sterowanie i otwieranie za pośrednictwem komunikacji zdalnej i internetowej, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych
i przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wieloskrytkowy
moduł metalowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony
w komponenty elektroniczne, umożliwiające sterowanie
nim za pośrednictwem sieci internetowej, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, automatyczne skrytki pracownicze
meblowe lub metalowe, sterowane zdalnie przez Internet
z aplikacji mobilnej i webowej z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze obliczeniowej, automatyczne wieloskrytkowe moduły meblowe lub metalowe, służące do przechowywania, dostarczania i odbierania przesyłek, dokumentów
i korespondencji, sterowane zdalnie przez Internet z aplikacji mobilnej i webowej z wykorzystaniem przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, pojemniki do przechowywania dysków, ukształtowane, pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, komputerowe programy
użytkowe do zarządzania plikami, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie komunikacyjne,
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie serwerów,
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, aplikacje biurowe i biznesowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, sprzęt do komunikacji,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu
Internetu rzeczy [loT], mobilne aplikacje, urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, oprogramowanie
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 16 maszyny biurowe, 20 moduły biurowy, meble biurowe, meble sklepowe, wyposażenie sklepów (niemetalowe), półki sklepowe,
meble drewniane, regały drewniane [meble], wieloskrytko-
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we moduły i skrytki pracownicze meblowe wyposażone
w elektroniczne komponenty i układy sterowania, umożliwiające ich sterowanie i otwieranie za pośrednictwem
komunikacji zdalnej i internetowej, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych i przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, wieloskrytkowy moduł meblowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony w komponenty elektroniczne, umożliwiające sterowanie nim za pośrednictwem
sieci internetowej, 39 odbieranie paczek, magazynowanie
paczek, transport paczek, dostarczanie paczek, usługi doręczania paczek, usługi przewozu paczek, organizowanie
transportu paczek, organizowanie odbierania paczek, usługi odbierania paczek, usługi przechowywania paczek, usługi potwierdzania odbioru paczek, dostarczanie i przekierowanie listów i paczek, odbieranie i dostarczanie paczek
i towarów, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek,
usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek
i listów, udzielanie informacji związanych z dostarczaniem
dokumentów, listów i paczek, dostarczanie poczty i usługi
kurierskie, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, transport, pakowanie
i składowanie towarów, informacja o transporcie, śledzenie
i namierzanie wysyłek, informacja o składowaniu, pakowanie, składowanie, magazynowanie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji, odbieranie dokumentów, dostarczanie informacji o składowaniu
towarów oraz o transporcie towarów, usługi dostarczania
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, odbiór i przewożenie towarów, odbiór i transport
pakietów i paczek, śledzenie przesyłek przez elektroniczne
ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet,
nie ujęte w innych klasach, usługi transportu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach,
zautomatyzowana usługa „kliknij i odbierz”, obejmująca
oprogramowanie oraz automatyczne moduły wieloskrytkowe, meblowe lub metalowe, dla sklepów stacjonarnych
prowadzących handel elektroniczny i odbiory zamówień
internetowych w sklepach stacjonarnych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, tworzenie stron internetowych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa SaaS do zdalnego zarządzania automatycznymi, wieloskrytkowymi modułami
i skrytkami pracowniczymi, obejmującego oprogramowanie serwerowe, mobilne oraz webowe.
(210) 507680
(220) 2019 12 05
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) STARAZOLIN HYDROFORTE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.

Nr ZT03/2020

(210) 507690
(220) 2019 12 05
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) TELAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

507691
(220) 2019 12 05
MICHALAK EDYTA TRENDY BRANDS, Żółwin
(znak słowno-graficzny)
LUMIERE d’OR

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

507693
(220) 2019 12 05
RUSIECKI GRZEGORZ, Dąbrówka
(znak słowno-graficzny)
WNĘTRZARIUM

(531)

13.01.06, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22,
27.05.01
(510), (511) 20 meble, kredensy [meble], stoły [meble], meble domowe, meble kuchenne, meble drewniane, meble
wielofunkcyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
takich towarów jak: meble, podłogi, ceramika, oświetlenie,
37 remont nieruchomości, remontowanie budynków, usługi
montażu kuchni, budowa kuchni, 40 usługi stolarskie, 42 architektura, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
wnętrz komercyjnych, projektowanie architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie kuchni, projektowanie
systemów oświetleniowych, projektowanie mebli.
(210) 507694
(220) 2019 12 05
(731) RUSIECKI GRZEGORZ, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) WNĘTRZARIUM
(510), (511) 20 meble, kredensy [meble], stoły [meble], meble domowe, meble kuchenne, meble drewniane, meble
wielofunkcyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
takich towarów jak: meble, podłogi, ceramika, oświetlenie,
37 remont nieruchomości, remontowanie budynków, usługi
montażu kuchni, budowa kuchni, 40 usługi stolarskie, 42 architektura, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
wnętrz komercyjnych, projektowanie architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie kuchni, projektowanie
systemów oświetleniowych, projektowanie mebli.
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(210) 507710
(220) 2019 12 06
(731) KACZMAREK MAREK FRAYA.PL, Koszuty
(540) (znak słowny)
(540) fraya.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży hur-
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towej w związku z rowerami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z rowerami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pościelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zasłonami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasłonami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami myśliwskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami myśliwskimi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą sportową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą sportową, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kaskami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kaskami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bagażnikami rowerowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bagażnikami rowerowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pompkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem dla rowerów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetlaniem dla rowerów, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokrowcami na telefon, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrowcami na telefon.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

501847, 501849, 507301, 507588, 507592

2

507592

3

490917, 497961, 501764, 502514, 504720, 505326, 505330, 506169, 506170, 506171, 507389, 507551, 507601,
507691

4

502091, 503905

5

490917, 501762, 501809, 501840, 501841, 501842, 501847, 501849, 502091, 504720, 505326, 505330, 506169,
506170, 506171, 507110, 507111, 507113, 507114, 507116, 507118, 507138, 507139, 507551, 507588, 507591,
507680, 507690

6

500805, 501190, 501816, 502091, 506116, 506257, 506399, 507174, 507336, 507666, 507674

7

494585, 498517, 501816, 507174, 507336, 507674

8

494585, 507551

9

500767, 501124, 501816, 501851, 502091, 503486, 504382, 505159, 506343, 506446, 506455, 506458, 507174,
507347, 507584, 507641, 507674

10

501809, 503241

11

498517, 501816, 503241, 504381

12

504027, 504028, 507666

14

500618, 500767, 507122, 507551

16

500767, 500795, 501812, 501815, 501818, 501819, 502091, 503198, 503199, 503200, 503486, 505159, 506343,
506455, 506458, 507122, 507141, 507336, 507556, 507567, 507569, 507674

17

501816, 507592

18

500618, 500767, 501410, 502091, 507551

19

501190, 501845, 503970, 506116, 506257, 507599

20

500789, 501190, 502091, 504381, 507336, 507674, 507693, 507694

21

500756, 502091, 503486, 504381, 507551, 507567

22

507551

24

504381, 507551

25

498080, 500618, 500767, 502091, 503181, 506446, 507122, 507329, 507551, 507567, 507602, 507607

26

507551

28

498080, 500767, 507169, 507551

29

488451, 500756, 503145, 503278, 503849, 507143, 507289, 507353, 507553, 507645, 507667

30

497961, 500756, 500804, 506342, 507143, 507289, 507551, 507553

31

488451, 500756, 501847, 501849, 507289

32

506322, 507143, 507553, 507672

34

500767

35

488116, 495253, 496749, 496786, 498517, 498682, 500753, 500767, 500804, 501410, 501809, 501812, 501815,
501818, 501819, 502091, 502439, 503145, 503198, 503199, 503200, 503849, 503905, 504215, 504218, 504381,
505159, 505838, 505845, 505862, 506039, 506257, 506399, 506455, 506458, 507122, 507141, 507169, 507320,
507389, 507546, 507547, 507551, 507554, 507567, 507569, 507571, 507572, 507587, 507590, 507641, 507645,
507693, 507694, 507710

36

500753, 502091, 503198, 503199, 503200, 505838, 505845, 505862, 506257, 507141, 507320, 507415, 507554,
507585

Nr ZT03/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

55

1

2

37

498517, 501763, 501851, 501855, 503970, 505838, 505845, 505862, 506257, 506399, 507161, 507174, 507320,
507336, 507346, 507574, 507576, 507585, 507592, 507593, 507693, 507694

38

500767, 501812, 501815, 501818, 501819, 503486, 504382, 505159, 506039, 507569, 507571, 507572

39

500753, 501190, 503198, 503199, 503200, 503905, 504559, 505838, 505845, 505862, 506257, 507320, 507415,
507674

40

501190, 501763, 507551, 507666, 507693, 507694

41

488116, 500767, 500796, 500801, 501812, 501815, 501818, 501819, 502091, 502439, 503198, 503199, 503200,
503297, 503486, 504215, 504218, 505042, 505159, 505179, 505198, 506039, 506455, 506458, 507122, 507371,
507551, 507567, 507569, 507571, 507572, 507587

42

500767, 501812, 501815, 501818, 501819, 501851, 504215, 504218, 504382, 505159, 505838, 505845, 505862,
506257, 507568, 507674, 507693, 507694

43

498682, 500753, 500756, 500804, 503198, 503199, 503200, 504559, 507167, 507313, 507585, 507620, 507622,
507623, 507646

44

505838, 505845, 505862, 506039, 506169, 506170, 506171, 506257, 507371, 507551, 507601

45

503198, 503199, 503200, 505838, 505845, 505862, 506257, 507141

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

DGS
dolmax
DOM DEVELOPMENT
DROMAKS
DROMAKS
E ELECTRICITY international trade show
E ELEKTROTECHNIKA international
trade show
eco-team Dzielimy się dobrą energią
ELEKTROIN
eraty
EUDEMON
FC FOLIACARDIOLOGICA
FENDAL
FESTIWAL KULTURY MAZURSKIEJ SORKWITY
FINGROW BUSINESS
FINGROW TRADE
Fit Lovers
FITFORMA FORMA PRZEZ CAŁY ROK
fraya.pl
FRUSTRATION FREE SETUP
Golden Tax
GORĄCA PĄCZKARNIA F-WIATRAK
Group Relations Poland (GRP)
HANZAWAY
HEK osuszacze kompresory
hohensee
IceFood.pl delikatesy świeżo mrożone
ion system
IRON BEAST
Jacob’s Villas Sp. z o.o.
JADŁOWIEC
JESTEM TWOIM STARYM
Jovi I KEFIR GĘSTY 1,5% TŁUSZCZU
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
KANU NATURE
Karcma Po Zbóju
KATE BAGART
KidsSzop
kik ubrania kupione z głową
KIMURA Tomasz Misiak
Krucjata Młodych
Krupowa Izba
Krzyżowiec
LIGHT international trade show

507336
501851
506257
507574
507576
501812

1892 Otwarta Fermentacja Legendarna
Receptura Zenon Anstadt Browar Parowy
w Zduńskiej Woli Anstadt Ze Zduńskiej Woli
Pilżeńskie Pełne Niefiltrowane Edycja
Limitowana Warzone w hołdzie
dla Zenona Anstadta Już od XIX wieku
piwo warzone w browarach rodziny
Anstadtów były dumą regionu Łódzkiego,
cenione przez piwoszy całej Europy.
Nasze piwo warzymy używając wyłącznie
wody, słodu, szlachetnych odmian chmielu
oraz drożdży dolnej fermentacji. Piwo jasne,
pełne, niefiltrowane, pasteryzowane.
Kultowy Browar Staropolski
A4 BUSINESS PARK
AA Biolift pro
AA MeN BEARD
ABATIXENT
AKADEMIA młodego umysłu!
ALKOVE
AMULET
ARCO
ASS AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS
AVADIUM
Bacti Baby
BAKE OFF JUNIOR
BE MORE
BETBLOK
BIMAR
Biogastran
BOWL
breston
BWP
CANAL+ SERIALE
canbiox
CannaDent
CARSKA
Cejco
Choiceward
Choroby Serca i Naczyń
czasopismo lekarzy praktyków
Clotifort
collectOmate
COTTON HOUSE
CZASJONER
DEBRAMET
DEYNN

506322
500753
505330
505326
507138
500801
504381
504028
500756
507174
501847
504720
503486
502439
503970
500789
507114
507167
507592
507666
500767
507591
502514
506342
507143
507347
506455
507116
507674
504559
507122
501841
507551

501818
507346
507593
507584
504027
506458
506446
507567
507547
507546
506039
505042
507710
504382
507141
500804
507587
507599
498517
501190
496749
503241
507672
501855
507667
507572
507353
507601
507623
501410
507169
496786
500796
503198
507646
503199
501815

Nr ZT03/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

LOFKI
LUMIERE d’OR
M jak mama
MADE OF Satisfaction CLOTHING
MKS KLUCZBORK 2003
Mr Green
Mustaf medical
MUSUJĄCE JABŁKO
NAYOMA
NEXWEI
niagara rynny kwadratowe
NOSOX classic
NOSOX JUNIOR
Nova Silesia
NOWOCZESNE GARAŻE
OFFENSIVE
palisada.pl PRODUCENT OGRODZEŃ
Paradon
PARTIX
PIZZA WORKSHOP
planer MŁODEJ PARY
po bandzie
POLISH RADIO ORCHESTRA in Warsaw
Polmedico Poliklinika Stomatologiczna
Pod Szyndzielnią
POZYTYWNY GROOMING
PRALNIA DLA CIEBIE
Prewenit
Prime Apartments PA
Restauracja Kawiarnia Europejska
ringosol
Riverview II
Riverview
RKS RADOMSKO
Rumaq
RYBACKIE
SAVI GROUP
SCHIEDEL RENOVA
SENSOMOTORBALLS
SERENADA

2

507389
507691
507569
495253
503297
507301
501809
488451
501764
501124
506116
506170
506169
505862
506399
507329
500805
507118
507588
498682
506343
505198
505159
507371
488116
501763
507110
507585
507622
490917
505845
505838
498080
507161
507645
507320
501845
505179
503145

57
1

SIBUGOLPL
Silevita
SKARBY POLESIA
SKARBY SEROWARA polskie sery
długodojrzewające BURSZTYN
SZAFIR RUBIN
Smyki DESIGN
SOLESCIN
SPICHLERZ Rusiecki
Sport Corner
STARAZOLIN HYDROFORTE
SUPER strefa
SWIAT ubezpieczen.com
ŚWIATŁO international trade show
TELAM
THE FORM
TIMOVIS
Timshel Services
Timshel
TOPDESK
Triacyt
Tribux
TRIKKO
Twój ogród Twoim Teksasem.
Bądź jego Rangerem.
uratuję cię
VANADOO
Vege
VOXO
WANNABUY
WATAHA
WATAHA
WNĘTRZARIUM
WNĘTRZARIUM
WOJTEX
WolareK LISIECKIE WYROBY
TRADYCYJNE 1980 SZYNKA PLEBANA
XIREBA
Zeta Pro Office SA
żłobek Bayerek

2

503905
501762
497961

503849
507568
501842
507289
507620
507680
507571
507554
501819
507690
507415
501840
504218
504215
507556
507111
507113
503181
494585
502091
501849
507553
507590
507641
507602
507607
507693
507694
501816
503278
507139
500795
507313

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.
541104
899684
1029185
1437586
1506346
1506356
1506405
1506423
1506431
1506433
1506462
1506468
1506498
1506668
1506669
1506707
1506745
1506755
1506772
1506778
1506799
1506850
1506871
1506880

Sansha (2019 11 07)
CFE: 27.05.01
25
Adolphe Sax (2019 10 30)
15
Enjoy (2019 12 12)
11
TIGERPLY (2018 11 01)
19
2019 08 20)
CFE: 26.13.25, 29.01.04
6, 11
VIENAT (2019 10 17)
1, 2, 3
MURRAY (2019 11 15, 2019 05 17)
CFE: 27.05.01
30
2019 12 04)
CFE: 28.03.00
44
SOFAR SOLAR (2019 12 04)
CFE: 01.05.01, 27.03.01
9
2019 11 11, 2019 08 05)
CFE: 28.05.00
35, 36, 37, 39
GLYPVICOMBI (2019 11 05, 2019 07 03)
5
Chaolite (2019 11 29, 2019 06 06)
CFE: 26.05.01, 28.03.00
22, 23
Louis Widmer MamaDerm
3, 5
(2019 11 21, 2019 05 23)
2019 10 24, 2019 04 30)
CFE: 25.07.05, 26.01.04
9, 35, 36, 38, 42
AURA (2019 10 24, 2019 04 30)
CFE: 25.07.05, 26.01.04,
9, 35, 36, 38, 42
27.05.01, 29.01.12
ORIGINAL Baumann KÜCHE (2019 09 13)
CFE: 26.01.02, 27.05.10
20, 21
BENETTI B (2019 09 24)
CFE: 24.01.15, 27.05.09, 29.01.13
12
Freedom (2019 09 25)
CFE: 27.05.17
24
APSYS MAKING CITIES
35, 36, 37, 43
VIBE (2019 10 22)
MÜSLI 2GO (2019 07 24, 2019 03 07)
CFE: 27.05.17, 27.07.11
29, 30
THE WE COMPANY
9, 35, 37, 42
(2019 05 29, 2018 12 03)
mondihome (2019 10 03)
CFE: 26.01.03, 27.05.10
20, 27, 35
CORK INSIDE (2019 04 11, 2018 12 07)
CFE: 05.01.16, 26.05.15,
10, 12, 17, 19,
29.01.03
20, 21, 25, 28
XERAFY (2019 09 24)
CFE: 27.05.01
9

1506890
1506927
1506978
1506983
1506987
1507027
1507077
1507094
1507102
1507129
1507144
1507252
1507276
1507290
1507319
1507344
1507385
1507389
1507396
1507433
1507437
1507484
1507513
1507546
1507556
1507659
1507662

ATMOS EKONOMIK
7, 11
(2019 06 25, 2019 03 05)
AGIBOO (2019 10 10)
9, 35, 42
MediaINFO (2019 10 02)
CFE: 24.15.21, 26.04.05,
9, 38, 41, 42
27.05.09, 29.01.13
ECOVESSEL (2019 11 18, 2019 05 16)
21
5ELEM (2019 10 24)
CFE: 26.04.02, 27.07.01
17
Takumi (2019 08 09)
29, 30, 43
aquor (2019 10 15)
CFE: 27.05.01
7
TOR VM (2019 10 22)
CFE: 27.05.22, 29.01.12
10
2019 12 04)
CFE: 28.03.00
9
ACE (2019 11 22)
CFE: 27.05.17
16, 34
HEMPROLL (2019 11 22)
CFE: 27.05.01
16, 34
DeLUMO (2019 07 31)
9
Center (2019 11 11, 2019 10 04)
34
NOVOTEL (2019 11 25)
18
DOXINYL (2019 10 21)
5
PANDA (2019 11 22)
CFE: 03.01.15, 27.05.01
16, 34
g GREEN SKINCARE (2019 11 08, 2019 05 09)
CFE: 27.05.01
3
MAXXTER (2019 06 14, 2019 06 03)
12
MÉTÉORE (2019 10 04, 2019 06 25)
3
Miss W (2019 11 08, 2019 05 09)
CFE: 27.05.01
3
2019 07 16)
CFE: 28.05.00
7, 12, 35
OpTEAsoft (2019 10 29, 2019 04 30)
9, 42
UOMO DI CLASSE (2019 12 05)
CFE: 27.05.01
25
DALKIA ANALYTICS
9, 35, 38, 42
(2019 05 13, 2019 02 21)
GIDROLOCK (2019 09 23)
9
Magnolia Oxy
5, 35, 44
(2019 10 14, 2019 06 14)
FIND MY (2019 11 15, 2019 05 15)
9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1506356

2

1506356

3

1506356,

1506498,

1507385,

1507396,

5

1506462,

1506498,

1507319,

1507659

6

1506346

7

1506890,

1507077,

1507437

9

1506431,
1507102,

1506668,
1507252,

1506669,
1507484,

10

1506871,

1507094

11

1029185,

1506346,

1506890

12

1506745,

1506871,

1507389,

15

899684

16

1507129,

1507144,

1507344

17

1506871,

1506987

1506799,
1507546,

1507290

19

1437586,

1506871

20

1506707,

1506850,

1506871

21

1506707,

1506871,

1506983

22

1506468

23

1506468

24

1506755

25

541104,

1506871,

1507513

27

1506850

28

1506871

29

1506778,

1507027

30

1506405,

1506778,

1507027

34

1507129,

1507144,

1507276,

1507344

35

1506433,
1507437,

1506668,
1507546,

1506669,
1507659

1506772,

36

1506433,

1506668,

1506669,

1506772

37

1506433,

1506772,

1506799

38

1506668,

1506669,

1506978,

1507546

39

1506433

41

1506978
1506799,

1506927,

42

1506668,

1506669,

1506772,

1507027

44

1506423,

1507659

1506880,
1507556,

1506927,
1507662

1506978,

1506799,

1506850,

1506927,

1506978,

1507484,

1507546

1507437

18

43

1507433

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.
497916
497938
493893
499321
500167
500167
499001
499919
500089
494132
497158
498786
503070
502490
502788

NOVAX PHARMA SARL
2019 08 20
5
NOVAX PHARMA SARL
2019 08 20
5
Windy Gates, Soho, Inc
2019 09 24
16, 35, 43
MARSA YAG SANAYI VE TICARET A.S.
2019 09 24
29
Automotor France
2019 10 08
6, 7, 9, 11, 12, 17, 35
August Friedberg GmbH
2019 10 08
6
KAMAX Holding GmbH & Co. KG
2019 10 15
7, 12
Snap Inc.
2019 10 22
9, 35
VIOOH Limited
2019 10 22
35, 38, 41
Indeed, Inc.
2019 10 21
35, 41, 42
Heinrich Bauer Verlag KG
2019 11 05
35, 38, 41
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
2019 11 19
35, 43, 45
WERBENA ART SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 11 21
31, 35, 41
FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 09
1, 2, 19, 35
DORPAN, S.L.
2019 12 16
43

500766
503245
503247
499982
502661
503697
502661

502397
502797
503691
502507
503131
504113

DOMAGAŁA RAFAŁ
2019 12 16
35, 45
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc.
2019 12 02
25, 35, 38, 42, 45
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc.
2019 12 02
25, 35, 38, 42, 45
PUMA SE
2019 12 19
18, 35
PHU JANVIN JANOWICZ
SPÓŁKA JAWNA
2019 12 20
33
APATOR SPÓŁKA AKCYJNA
2019 12 24
21, 25, 41
BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 12 20
33
Lenzing Aktiengesellschaft
2019 12 16
25
Euryza GmbH
2019 12 23
30
APATOR SPÓŁKA AKCYJNA
2019 12 24
21, 25, 41
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 12 23
9, 35, 42
MGI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 30
2, 6, 11, 17, 19, 37
STEFANIAK PAWEŁ PAST
PAWEŁ STEFANIAK
2019 12 30
43

