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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.
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Nr ZT6

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

* – nie podaje się kodu PL

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

477756
(220) 2017 10 16
ALDAR EESTI OÜ, Rakvere, EE
(znak słowno-graficzny)
SuPer Alko%

organizacji wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych dotyczących puzzli, puzzli 3D, układanek, układanek
edukacyjnych..
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 24.17.05, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
czynności biurowych.
(210) 484065
(220) 2018 03 24
(731) TLAŁKA JACEK, Bielany
(540) (znak słowny)
(540) TECHBYINN
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, kolektory słoneczne.
489718
(220) 2018 08 27
BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmiałowice
(540) (znak słowny)
(540) HB BLOCK GOLDEN WOOD
(510), (511) 4 paliwo w postaci brykietów, brykiety do kominków, brykiety drzewne, drewno opałowe.
(210)
(731)

493332
(220) 2018 12 02
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUZZLE Z DZIURKĄ
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, układanki, układanki edukacyjne, 35 sprzedaż puzzli, puzzli 3D, układanek, układanek
edukacyjnych, usługi reklamowe i marketingowe dotyczące
puzzli, puzzli 3D, układanek, układanek edukacyjnych, usługi

496802
(220) 2019 03 06
Medicine Flag Company, Jeddah, SA
(znak słowno-graficzny)
CA COZMO CARE

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wyroby perfumeryjne,
5 produkty farmaceutyczne, wyroby farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
kosmetyki lecznicze, produkty weterynaryjne, wyroby medyczne ujęte w tej klasie, produkty medyczne ujęte w tej
klasie.
499109
(220) 2019 04 24
SMUTEK PIOTR, KASKA DAMIAN CYBERSPACE
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Geek Beer
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.07.05
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, 40 warzenie piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

500580
(220) 2019 05 31
APOSTOLU JORGO, Police
(znak słowno-graficzny)
AthEnA

Nr ZT6/2020
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02.01.01, 02.01.04, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 humus, pokrycia humusowe, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, kompost, środki do konserwowania kwiatów, kora garbarska, kora przekompostowana,
preparaty z mikroelementami dla roślin, nawozy użyźniające
glebę, środki chemiczne dla ogrodnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz środki przeciw
pasożytom, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, sadza
do celów przemysłowych lub rolniczych, środki do smarowania dla ogrodnictwa, nawóz torfowy, substraty torfowe,
torfy ogrodnicze, torfowe doniczki dla ogrodnictwa, wosk
do szczepienia drzew, ziemia do upraw, ziemia próchnicza, ziemia torfowa specjalistyczna, 20 palety niemetalowe, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze
niemetalowe, opakowania drewniane, skrzynie z drewna,
skrzynki lęgowe, ramki do uli, stojaki na pasze, podpórki
do roślin, kwietniki, drabiny z drewna, 31 darń naturalna,
dynie, rozsada grzybni pieczarkowej, kora surowa, krzewy,
kwiaty naturalne, maty słomiane do pokrycia humusu, torf
na ściółkę, kora do ściółkowania, ściółka, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej: humusu, pokryć humusowych,
preparatów hamujących kiełkowanie warzyw, kompostu,
środków do konserwowania kwiatów, kory garbarskiej, kory,
kory przekompostowanej, kory do ściółkowania, preparatów z mikroelementami dla roślin, nawozów użyźniających
glebę, środków chemicznych dla ogrodnictwa (z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz środków przeciw pasożytom, preparatów do regulacji wzrostu roślin, preparatów do oklejania drzew stosowanych w sadownictwie,
sadzy do celów przemysłowych lub rolniczych, środków
do smarowania dla ogrodnictwa, ściółki, nawozu torfowego, substratów torfowych, torfów ogrodniczych, torfowych
doniczek dla ogrodnictwa, wosku do szczepienia drzew,
ziemi do upraw, ziemi próchniczej, ziemi torfowej specjalistycznej, palet niemetalowych, palet transportowych
niemetalowych, palet załadowczych niemetalowych, opakowań drewnianych, skrzyń z drewna, skrzynek lęgowych,
ramek do uli, palików, stojaków na pasze, podpórek do roślin, kwietników, drabin z drewna, darni naturalnej, dyni, rozsady grzybni pieczarkowej, kory surowej, krzewów, kwiatów
naturalnych, mat słomianych do pokrycia humusu, torfu
na ściółkę, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej: humusu,
pokryć humusowych, preparatów hamujących kiełkowanie warzyw, kompostu, środków do konserwowania kwiatów, kory garbarskiej, kory, kory przekompostowanej, kory
do ściółkowania, preparatów z mikroelementami dla roślin,
nawozów użyźniających glebę, środków chemicznych dla
ogrodnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz środków przeciw pasożytom, preparatów
do regulacji wzrostu roślin, preparatów do oklejania drzew
stosowanych w sadownictwie, sadzy do celów przemysłowych lub rolniczych, środków do smarowania dla ogrodnictwa, ściółki, nawozu torfowego, substratów torfowych,
torfów ogrodniczych, torfowych doniczek dla ogrodnictwa,
wosku do szczepienia drzew, ziemi do upraw, ziemi próchniczej, ziemi torfowej specjalistycznej, palet niemetalowych,
palet transportowych niemetalowych, palet załadowczych
niemetalowych, opakowań drewnianych, skrzyń z drewna,
skrzynek lęgowych, ramek do uli, palików, stojaków na pasze, podpórek do roślin, kwietników, drabin z drewna, darni
naturalnej, dyni, rozsady grzybni pieczarkowej, kory surowej,
krzewów, kwiatów naturalnych, mat słomianych do pokrycia
humusu, torfu na ściółkę.
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500597
(220) 2019 06 03
OLSZEWSKA ELŻBIETA TO-TUR TORUŃSKA
TURYSTYKA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZUJ TORUŃ

(210)
(731)

(531) 02.07.01, 02.07.02, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, materiały do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby, 21 przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 30 kawa, herbata, kakao,
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, miód, przyprawy korzenne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
500678
(220) 2019 06 04
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) FLEXIMAG
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki
dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(210)
(731)

500681
(220) 2019 06 04
CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL CAFE

(210)
(731)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli,
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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.
500683
(220) 2019 06 04
OLIVIA STAR TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCO by PACO PÉREZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(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)
(540)
(540)

500853
(220) 2019 06 07
SZYDŁOWSKI MARIUSZ, Dąbrowa
(znak słowno-graficzny)
SPORT AQUA

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do na-

Nr ZT6/2020

pojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne] chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui
na szminkę, javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne],
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
ług sodowy, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe
potpourri mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło
migdałowe, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek
golteriowy, olejek jaśminowy olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe,
paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, płukanki
do oczu, nie do celów medycznych płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie medycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, środki
do konserwacji skóry [pasty], środki odświeżające powietrze
[zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.
(210) 500855
(220) 2019 06 07
(731) SZYDŁOWSKI MARIUSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ANTIDOTUM AQUA

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne] , chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt,
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui
na szminkę, javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne],
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, ług
sodowy, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, 0lejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, płukanki do oczu,
nie do celów medycznych płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze , środki do czyszczenia zębów, środki
do konserwacji skóry [pasty], środki odświeżające powietrze
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[zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów
medycznych, alkohol leczniczy, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem,
balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do uż3^ku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpiel, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi
lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], eukaliptol do celów farmaceutycznych eukaliptus do celów farmaceutycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, jedzenie liofilizowane
przystosowane do celów medycznych kąpiele tlenowe, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, koper włoski do celów
medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa
myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango
do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa
do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów
farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze
płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, lekarstwa przeciw zaparciom,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, leki wzmacniające, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, majtki chłonne dla osób
cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, maści
do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okrągłe podkładki na odciski stóp, olejki
lecznicze, opiaty, opium, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla
zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycz-
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nych, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych,
płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania
pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące
wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty
przeciwpasożytnicze, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe,
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych,
preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek
perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów
medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, soda
oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole
sodowe do celów medycznych, sole wód mineralnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, szampony
lecznicze, szampony przeciw wszom, środki algobójcze,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy],
środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych,
środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące pęcherze,
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środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki
przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, tlen do celów medycznych, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów
weterynaryjnych, tran, waciki do celów medycznych, wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa,
woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska
do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona
do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia
do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów
medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych.
500917
(220) 2019 06 10
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I OPERATORÓW
CERTYFIKOWANEGO LODU SPOŻYWCZEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKOWANY LÓD SPOŻYWCZY www.iceisfood.pl

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.15.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, lody, lody spożywcze, 35 usługi w zakresie:
analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie (sondaże), organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
(doradztwo handlowe), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów w celach gospodarczych lub reklamowych, usługi doradztwa
dotyczącego targów i wystaw dla celów gospodarczych,
systematyzacja komputerowych baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, kreowania wizerunku firm, usług
i towarów, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
lodu naturalnego lub sztucznego, w tym, lodu w kostkach,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej poprzez
Internet lodu naturalnego lub sztucznego, w tym, lodu
w kostkach, usługi w zakresie produkcji lodu naturalnego
lub sztucznego, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie
książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
tłumaczenia, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych,

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

eventów dla branży spożywczej, kształcenie praktyczne, informacja on-line odnośnie nauczania, rozrywki, działalności
kulturalnej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu
z usługami świadczonymi on-line, dostarczanie usług edukacyjnych, szkoleniowych oraz usług coachingu za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia edukacji z zakresu
branży spożywczej i produkcji żywności, 42 usługi w zakresie: prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie danych, zarządzania portalami internetowymi, forami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali
internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forami internetowymi, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, obsługa
forum dyskusyjnego, prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, przetwarzanie danych, usługi doradcze dotyczące
usług ujętych w tej klasie.
(210) 500999
(220) 2019 06 11
(731) GARBACKI PIOTR, Starachowice
(540) (znak słowny)
(540) COCO BOWLS
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece perfumowane, świece w puszkach, 21 tace na posiłki, łyżki do podawania, łyżki do serwowania (przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego), łyżki do lodów, kubki, słoiki, słoje
do przechowywania, deski do krojenia, 29 masło kakaowe,
masło z orzechów, masło migdałowe, masło arachidowe,
masło z nasion, masło kokosowe [olej kokosowy], masło
z orzechów nerkowca, desery owocowe, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, 30 płatki owsiane
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola),
muesli, przekąski na bazie muesli, desery z muesli, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta wegańskie, gotowe desery [wyroby
piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], desery
lodowe, desery czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, wyroby z kakao, żywność na bazie kakao, 32 soki, soki warzywne [napoje], soki owocowe [napoje], 43 usługi cateringu zewnętrznego, oferowanie żywności
i napojów dla gości, lodziarnie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem
strony internetowej, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
501013
(220) 2019 06 11
KALICH JACEK STANISŁAW CERAMIKA
BOLESŁAWIECKA KALICH, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALICH BOLESŁAWIEC B HAND MADE IN POLAND
(210)
(731)
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(531) 07.01.01, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, kubki ceramiczne, rondle ceramiczne, garnki ceramiczne, misy ceramiczne, ceramiczna zastawa stołowa, naczynia kuchenne ceramiczne,
kubki wykonane z ceramiki, ceramika do użytku kuchennego,
ceramiczne serwisy do kawy, termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, ceramiczne popiersia, donice ceramiczne, ceramiczne skarbonki,
tabliczki ceramiczne, ozdoby ceramiczne, statuy ceramiczne,
rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne,
pudełka z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ceramiczne
dzieła sztuki, skarbonki-świnki z ceramiki, figurki wykonane
z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne, dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących produktów: naczynia ceramiczne, kubki
ceramiczne, rondle ceramiczne, garnki ceramiczne, misy ceramiczne, ceramiczna zastawa stołowa, naczynia kuchenne
ceramiczne, kubki wykonane z ceramiki, ceramika do użytku
kuchennego, ceramiczne serwisy do kawy, termoizolowane
naczynia domowe z ceramiki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, naczynia do pieczenia wykonane
z ceramiki, ceramiczne popiersia, donice ceramiczne, ceramiczne skarbonki, tabliczki ceramiczne, ozdoby ceramiczne,
statuy ceramiczne, rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki,
figurki ceramiczne, pudełka z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ceramiczne dzieła sztuki, skarbonki-świnki z ceramiki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne, dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki.
(210) 501182
(220) 2019 06 14
(731) Rockstar, Inc, Las Vegas, US
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

501183
(220) 2019 06 14
Rockstar, Inc, Las Vegas, US
(znak słowno-graficzny)
ROCKST*R

(531) 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

501279
(220) 2019 06 17
WOJTCZAK ARKADIUSZ ESTIBEAUTY, Konin
(znak słowno-graficzny)
B estiBeauty urządzenia kosmetyczne i medyczne

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyjnego
i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, wyrobów kosmetycznych, artykułów toaletowych i perfumeryjnych oraz do pielęgnacji ciała, mebli kosmetycznych, odzieży kosmetycznej i tekstyliów,
pośrednictwo handlowe, doradztwo handlowe, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży, zarządzanie siecią punktów usługowych w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego i do odnowy biologicznej oraz wyrobów kosmetycznych, reklama i działalność informacyjna i promocyjna dotycząca
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
usług medycznych, kosmetycznych, odnowy biologicznej i salonu piękności, promowanie działalności gospodarczej, promocja
gospodarcza, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, doradztwo biznesowe, usługi menedżerskie.
501332
(220) 2019 06 18
DELGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) EDEN
(510), (511) 9 symulatory, urządzenia do symulacji, symulatory
medyczne [pomoce dydaktyczne], 10 urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia
do terapeutycznego wzmacniania ciała, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia do monitorowania tlenu do użytku
medycznego, urządzenie do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenie do pracy nad kondycją fizyczną
[do użytku własnego], 44 usługi pomocy medycznej, pomoc
medyczna, ośrodki zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej, opieka zdrowotna w zakresie
terapii relaksacyjnej, pielęgnacja urody dla ludzi, świadczenie
pomocy medycznej, usługi opieki medycznej, usługi w zakresie
muzykoterapii, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)

502188
(220) 2019 07 12
KRAWCZYK MARCIN DEPARTAMENTUZBROJENIA.PL,
Małopole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEPARTAMENT UZBROJENIA
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 amunicja, broń palna, broń myśliwska, pistolety, strzelby, futerały na broń, 41 szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa.
502283
(220) 2019 07 15
STARMEAT KATOWICZ, IGNATOWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) starmeat
(210)
(731)

Nr ZT6/2020

(531) 01.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso
mrożone, mięso konserwowane, mięso solone, mięso świeże, paczkowane mięso, mięso kacze, mięso z indyka, mięso
i wędliny, mięso gotowane, kurczak, kurczak gotowany, kurczak mrożony, kurczak gotowany, kurczak mrożony, świeży
kurczak, kawałki kurczaka, skrzydełka kurczaka, głęboko mrożony kurczak, udka z kurczaka, filety z piersi kurczaka, indyk,
gotowany indyk, świeży indyk, mrożony indyk, części indyka,
produkty z indyka.
502288
(220) 2019 07 15
STARMEAT KATOWICZ, IGNATOWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) starmeat
(510), (511) 29 mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso
mrożone, mięso konserwowane, mięso solone, mięso świeże, paczkowane mięso, mięso kacze, mięso z indyka, mięso
i wędliny, mięso gotowane, kurczak, kurczak gotowany, kurczak mrożony, kurczak gotowany kurczak mrożony, świeży
kurczak, kawałki kurczaka, skrzydełka kurczaka, głęboko mrożony kurczak, udka z kurczaka, filety z piersi kurczaka, indyk,
gotowany indyk, świeży indyk, mrożony indyk, części indyka,
produkty z indyka.
(210)
(731)

502302
(220) 2019 07 15
BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energia 3
(210)
(731)

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe
elementy stolarki budowlanej, budynki prefabrykowane
z metalu, metalowe materiały zbrojeniowe, metalowe pokrycia dachowe, dachy z metalu na konstrukcje, blacharskie
materiały budowlane, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane ściany metalowe,
wyprodukowane elementy metalowe do fundamentów budynków, półprodukty z aluminium lub jego stopów, budynki
o szkielecie metalowym, metalowe budynki przenośne, budynki prefabrykowane wykonane głównie z metalu, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty stalowe walcowane
na gorąco, 9 instalacje elektryczne, baterie słoneczne, 11 instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, pompy cieplne
ciepła, ogrzewanie termicznymi kolektorami słonecznymi,
kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory energii
słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym
systemem odprowadzania ciepła (wymienniki ciepła), instalacje sanitarne, 19 beton, betonowe elementy budowlane,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu, siatka zbrojeniowa wykonana z włókien
tekstylnych do celów budowlanych, szklane dachy, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, blacha z tworzyw
sztucznych na dachy, przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, kratownice niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, elemen-

Nr ZT6/2020
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502710
(220) 2019 07 25
BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN
GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG 1992

ty konstrukcji z betonu i drewna budowlane prefabrykaty
z drewna, prefabrykowane ściany niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, pokrycie ścienne nie z metalu,
pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, niemetalowe materiały fundamentowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe
budynki prefabrykowane, domy z prefabrykatów [zestawy
do montażu], dźwigary niemetalowe, 37 usługi budowlane,
generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, 42 projektowanie architektoniczne i techniczne.

(210)
(731)

502651
(220) 2019 07 23
SOZAŃSKA KAROLINA CARE MEDICA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Care Medica

(531)

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

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.05, 24.17.08,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do użytku w dermatologii, lecznicze produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty lecznicze do kąpieli, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, lecznicze kremy
ochronne, suplementy diety, preparaty sanitarne do celów
medycznych, preparaty antyseptyczne, 41 edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, publikacje
książek, periodyków w obszarze tematów ochrony zdrowia
i urody, publikacja tekstów, innych niż reklamowe, publikacje on-line książek i periodyków w obszarze ochrony zdrowia
i urody, organizowanie i prowadzenie konferencji i szkoleń,
seminariów, kongresów w obszarze ochrony zdrowia i urody, organizowanie i prowadzenie wystaw kulturalnych i edukacyjnych w obszarze ochrony zdrowia i urody, produkcja
programów telewizyjnych i radiowych, 44 usługi medyczne,
usługi medycyny estetycznej, usługi kosmetyczne, informacja w obszarze ochrony zdrowia i urody, aromaterapia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, opieka zdrowotna
związana z hydroterapią, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia, udzielanie informacji z zakresu ochrony
zdrowia przez telefon, telemedycyna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie
zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi terapeutyczne
dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie Reiki, usługi w zakresie
hydroterapii, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi
w zakresie odchudzania, usługi drenażu limfatycznego, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, opieka zdrowotna związana
z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią,
opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, masaż, leczenie alergii,
usługi dentystyczne, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, fizjoterapia.
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29.01.06, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 20 meble i elementy mebli z tworzyw sztucznych, a w tym: uchwyty meblowe, listwy, zamki, zatrzaski,
zawiasy, pojemniki, szuflady, prowadnice szuflad, ślizgacze,
podpórki, nóżki do mebli, półki i ścianki meblowe, kształtki
ozdobne do mebli, niemetalowe zaciski do rur i kabli, meble
drewniane, meble metalowe, meble szkolne, meble pokojowe, 37 obsługa pojazdów mechanicznych, obsługa związana z bieżącym utrzymaniem ruchu urządzeń mechanicznych i pojazdów, usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi samochodów, w tym konserwacji i naprawy pojazdów,
czyszczenia, polerowania, mycia i zabezpieczenia przed
korozją, usługi w zakresie wulkanizacji i naprawy ogumienia, 39 świadczenie usług transportowych, usługi w zakresie
pakowania i magazynowania towarów, wynajem pojazdów
samochodowych, łodzi, samochodów ciężarowych, przyczep i platform, usługi w zakresie wyładunku i przeładunku
towarów, składowania i przechowywania towarów, usługi
w zakresie ekspedycji ładunków, usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi w zakresie transportu wodnego pasażerskiego śródlądowego, usługi transportowo-dźwigowe,
przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym, pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, 43 hotele, domy turystyczne, motele, domy dla ludzi w podeszłym wieku, rezerwacje kwater, restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomiczne, kawiarnie, eksploatacja terenów kempingowych,
usługi w zakresie zakwaterowywania obozów wakacyjnych,
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie namiotów i innego sprzętu turystycznego, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, 44 usługi salonów piękności, a w tym zabiegi kosmetyczne obejmujące:
masaże, makijaże, manicure, pedicure, depilacja, kosmetyka
medyczna, usługi w zakresie dermatologii kosmetycznej jak:
usuwanie znamion, brodawek, plam starczych, tatuowanie,
usługi w zakresie odnowy biologicznej, fizjoterapia, salony
fryzjerskie, solaria, leczenie nadwagi i otyłości, porady dietetyczne, domy dla rekonwalescentów, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi dentystyczne, salony fryzjerskie, układanie kompozycji kwiatowych, wykonywanie wieńców.
502824
(220) 2019 07 29
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI
I ZDROWIA
(510), (511) 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja
energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
(210)
(731)
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komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi agencji podróży
i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże,
40 wytwarzanie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), medyczne usługi edukacyjne, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew,
hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, sadzenie drzew
w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, sanatoria (usługi -), terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin.
502825
(220) 2019 07 29
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA
(510), (511) 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja
energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja
wycieczek turystycznych, organizowanie i prowadzenie
wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi
agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 wytwarzanie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi
rozrywkowe], konferencje (organizowanie i prowadzenie
-), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), medyczne
usługi edukacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie
rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla
zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe,
pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, sadzenie drzew w celu
kompensacji emisji dwutlenku węgla, sanatoria (usługi -),
terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi
ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin.
(210)
(731)

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

Nr ZT6/2020

503264
(220) 2019 08 07
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR

(531) 03.04.07, 01.15.13, 26.04.13, 26.04.22, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, 41 usługi sportowe i imprezy kulturalne.
503755
(220) 2019 08 23
BŁASZCZYK MONIKA LA MERI KOSMETYKA
PROFESJONALNA, Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LaMeri Profesjonalna Kosmetyka
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 44 fryzjerstwo, manicure, salony piękności, usługi wizażystów,
usługi medycyny alternatywnej.
503871
(220) 2019 08 27
EDIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDIKO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, usługi informacji biznesowej, usługi w zakresie Business Intelligence
[analityki biznesowej], 37 usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego.
503918
(220) 2019 08 28
OGIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogido portal pracy

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.01,
26.05.18, 26.05.22
(510), (511) 35 usługi biur pośrednictwa pracy i zatrudnienia, pośrednictwo pracy i zatrudnienia z wykorzystaniem
internetowych sieci społecznościowych, usługi agencji
pośrednictwa pracy i zatrudnienia, działalność agencyjna,

Nr ZT6/2020
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pośrednictwa i informacyjna w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, działalność konsultacyjna w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji o zatrudnieniu za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie zatrudnienia, usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, pośrednictwo w wymianie korespondencji w dziedzinie
zarządzania zasobami ludzkimi, pośrednictwo w wymianie
informacji branżowych w dziedzinie zarządzania zasobami
ludzkimi, zautomatyzowane opracowywanie danych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, usługi w zakresie promocji, reklama, dystrybucja materiałów promocyjnych, automatyczne przetwarzanie danych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu.

wanie wyników inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące
inwestycji, analizy w zakresie inwestycji, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, usługi inwestycyjne, zarządzanie majątkiem, zarządzanie inwestycjami, sponsorowanie finansowe,
pośrednictwo w usługach finansowych.

(210) 504277
(220) 2019 09 09
(731) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko
(540) (znak słowny)
(540) ETARO
(510), (511) 11 kotły grzewcze, palniki, piece grzewcze, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, pompy ciepła, zawory
regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne,
zbiorniki ciśnieniowe wody, armatura do pieców, chłodnice
do pieców, elementy grzejne, paleniska,ruszty, urządzenia
zasilające kotły grzewcze, urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrza, induktory powietrza [wentylacja].

(210) 504453
(220) 2019 09 13
(731) M WOLSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Meduzyna
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje orzeźwiające, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).

504360
(220) 2019 09 12
FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED
ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ignis
(210)
(731)

(210) 504386
(220) 2019 09 12
(731) BERSKI RAFAŁ PPHU MAGRAF SERWIS, Brzeźno
(540) (znak słowny)
(540) OBERO
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej piecyków, kominków wolnostojących, saun, jakuzzi,
domków rekreacyjnych, pomp ciepła.

504465
(220) 2019 09 16
FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED
ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medivent
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 10 lampy do sal operacyjnych i sal zabiegowych,
11 bakteriobójcze urządzenia przepływowe.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 10 lampy do sal operacyjnych i sal zabiegowych,
11 bakteriobójcze urządzenia przepływowe.
504377
(220) 2019 09 12
DIGITAL NOW! HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DIGITAL NOW! HOLDING
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu
sprawami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzenie i administrowanie
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacjami, 36 analizy finansowe, analizy finansowo - ekonomiczne, analizy danych finansowych, wyceny i analizy finansowe,
administrowanie finansami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi w zakresie
zarządzania finansami, organizowanie inwestycji, monitoro-

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

504470
(220) 2019 09 16
POSTĘPSKA JUSTNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA COMPLIANCE

(210)
(731)

(531)

29.01.04, 21.01.13, 02.09.14, 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24,
27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikowanie książek,
prowadzenie kursów edukacyjnych, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line.
504604
(220) 2019 09 19
FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED
ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) helios

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 10 lampy do sal operacyjnych i sal zabiegowych,
11 bakteriobójcze urządzenia przepływowe.
504630
(220) 2019 09 19
ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASSIDUUS
(210)
(731)

energii, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego,
prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi
monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi adwokackie, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w -).
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, usługi badań
dotyczących finansów, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], 42 doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności

Nr ZT6/2020

504631
(220) 2019 09 19
CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ AG, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
aG

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 20 poduszki.
504633
(220) 2019 09 19
VILLAGE TO BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vi2B Creative Village

(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 07.01.09, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem powierzchni biurowej, wynajem
biur do coworkingu, zarządzanie nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania].
504643
(220) 2019 09 20
ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOME
(510), (511) 9 okulary (oprawki do -), okulary korekcyjne, okulary optyczne, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne,
okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, 25 odzież, koszule, kurtki, legginsy, spódnice.
(210)
(731)

504646
(220) 2019 09 20
ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CORRADO
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne,
okulary korekcyjne, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne,
okulary antyrefleksyjne, modne okulary, okulary do czytania.
(210)
(731)

Nr ZT6/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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504819
(220) 2019 09 24
WYPYCHOWSKI LECH CONSULTING, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ScrumTale SIMULATION GAME

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.17
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210) 504981
(220) 2019 09 30
(731) GACUTA PAWEŁ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) BCKF
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
(210) 504982
(220) 2019 09 30
(731) GACUTA PAWEŁ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) bckf.pl
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
505104
(220) 2019 10 02
MANU FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEEF CLUB Reina RESTAURACJA BAR LOUNGE

(210)
(731)
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505133
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

505134
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Obligacje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

505135
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Profit Plus
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

505136
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

505137
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracja, kawiarnie, bary szybkiej obsługi,
biura zakwaterowanie [hotele], hotele, kafeterie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, samoobsługa,
stołówki, usługi barowe, hotele dla zwierząt, wyposażenie
i urządzenia kempingowe.
505132
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

505140
(220) 2019 10 02
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Zagraniczny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(210) 505171
(220) 2019 10 03
(731) KACZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLACK MONKEY
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe,
catering w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, przygo-
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towanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania
koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz
udostępnieniu baz danych zawierających przepisy kulinarne
i porady dietetyczne, 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania, planowanie i nadzorowanie diet, usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, profesjonalne doradztwo w zakresie
diety i żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradcze związane z dietą, usługi promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.
(210) 505172
(220) 2019 10 03
(731) KACZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.05.19, 09.07.19, 26.04.15, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe,
catering w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania
koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz
udostępnieniu baz danych zawierających przepisy kulinarne
i porady dietetyczne, 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania, planowanie i nadzorowanie diet, usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, profesjonalne doradztwo w zakresie
diety i żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, usługi doradztwa w zakresie kon-
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trolowania wagi, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradcze związane z dietą, usługi promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.
(210)
(731)
(540)
(540)

505173
(220) 2019 10 03
KACZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BLACK MONKEY COOKS

(531) 03.05.19, 09.07.19, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe,
catering w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania
koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz
udostępnieniu baz danych zawierających przepisy kulinarne
i porady dietetyczne, 44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania, planowanie i nadzorowanie diet, usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, profesjonalne doradztwo w zakresie
diety i żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradcze związane z dietą, usługi promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.
505190
(220) 2019 10 03
JANOWSKI JERZY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Kaczkowo
(540) (znak słowny)
(540) JORGOS greckie smaki
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, gazety,
chorągiewki, materiały drukowane, druki, etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie reklamowe, odbitki graficzne,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, katalogi, koperty, materiały piśmienne i informacyjne, papier do kopiowania, opakowania, papier i tworzywa sztuczne do pakowania, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych,
błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji samoprzylepne,
folia z tworzywa sztucznego i z pęcherzykami powietrza
do pakowania, rozciągliwe taśmy z papieru, plakaty, taśmy:
klejące, papierowe czy samoprzylepne do celów papierniczych i pakowania, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe
i lub papierowe, papierowe kontenery do pakowania, naklejki adresowe, 35 usługi w zakresie zgrupowanie na rzecz osób
(210)
(731)
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trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym towarów:
artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również
warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso, przetwory
mięsne, wędliny, mleko i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery, kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza, produkty ziemniaczane,
mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki, zupy, artykuły
spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania w szczególności, araty aromatyczne do żywności, aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze
ozdobne na choinki, ciasta, czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe i spożywcze, glukoza i gluten
do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao, kasza manna i spożywcza,
kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza,
lody, lukrecja, majonezy, makaron, mąka, miód, musztarda,
naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe
i owsiane, pomadki, potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze, sosy, sosy z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, napoje bezalkoholowe jak
również piwo a w szczególności: napoje, aperitify i wyciągi
z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, soki, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody
mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, mleko migdałowe i orzechowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, soki owocowe, sok pomidorowy, woda
stołowa, syropy do napojów, woda, napoje alkoholowe
a w szczególności, arak, brandy, napoje alkoholowe destylowane, gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle, miód pitny, rum,
sake, whisky, wino, wódka, usługi w zakresie prowadzenie
sklepów i sieci sklepów, hurtowni i sieci hurtowni z następującymi towarami, zgrupowanymi na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki
warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery, kompoty,
chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza,
produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, ziemniaki,
grzanki, zupy, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego
przeznaczone do spożycia lub konserwowania w szczególności, araty aromatyczne do żywności, aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe i spożywcze, glukoza i gluten do celów spożywczych, gofry, herbata,
napoje na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao, kasza
manna i spożywcza, kawa, napoje na bazie kawy, keczup,
krakersy, kukurydza, lody, lukrecja, majonezy, makaron, mąka,
miód, musztarda, naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe i owsiane, pomadki, potrawy na bazie
mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze, sosy, sosy
z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, napoje bezalkoholowe jak również piwo a w szczególności: napoje, aperitify i wyciągi z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, soki, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, mleko migdałowe i orzechowe, bezal-
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koholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, sok pomidorowy, woda stołowa, syropy do napojów, woda, napoje alkoholowe a w szczególności, arak, brandy, napoje alkoholowe
destylowane, gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle, miód
pitny, rum, sake, whisky, wino, wódka, usługi w zakresie zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez
katalog wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, jak również oglądać i kupować te towary na stronie Web dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów, towarów: artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty
ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania
w szczególności: mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko
i produkty mleczne, oleje, ryby i żywność produkowana
z ryb, sałatki warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery,
kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane,
ziemniaki, grzanki, zupy, artykuły spożywcze pochodzenia
roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania
w szczególności, araty aromatyczne do żywności, aromaty,
bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne na choinki, ciasta,
czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe
i spożywcze, glukoza i gluten do celów spożywczych, gofry,
herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao,
kasza manna i spożywcza, kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza, lody, lukrecja, majonezy, makaron,
mąka, miód, musztarda, naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki:
kukurydziane, zbożowe i owsiane, pomadki, potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze, sosy, sosy
z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, napoje bezalkoholowe jak również piwo a w szczególności: napoje, aperitify i wyciągi z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, soki, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, mleko migdałowe i orzechowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, sok pomidorowy, woda stołowa, syropy do napojów, woda, napoje alkoholowe a w szczególności, arak, brandy, napoje alkoholowe
destylowane, gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle, miód
pitny, rum, sake, whisky, wino, wódka, usługi w zakresie agencji importowo-eksportowych, agencji handlowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych: artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak
również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania w szczególności: mięso,
przetwory mięsne, wędliny, mleko i produkty mleczne, oleje,
ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, warzywa, dżemy, desery, kompoty, chipsy i chrupki
ziemniaczane, grzyby, zupy, owoce morza, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, ziemniaki, grzanki, zupy,
artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania w szczególności, araty aromatyczne do żywności, aromaty, bułki, pieczywo, chleb, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, czekolada, napoje na bazie
czekolady, galaretki owocowe i spożywcze, glukoza i gluten
do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, wyroby z kakao, kasza manna i spożywcza,
kawa, napoje na bazie kawy, keczup, krakersy, kukurydza,
lody, lukrecja, majonezy, makaron, mąka, miód, musztarda,
naleśniki, piernik, pizze, placki, płatki: kukurydziane, zbożowe
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i owsiane, pomadki, potrawy na bazie mąki, produkty spożywcze ze skrobia, słodycze, sosy, sosy z pomidorów, sól kuchenna, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, ziemniaki, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, napoje bezalkoholowe jak
również piwo a w szczególności: napoje, aperitify i wyciągi
z owoców, brzeczka, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, soki, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody
mineralne, pastylki i proszek do napojów gazowanych, nektary owocowe, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, mleko migdałowe i orzechowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, soki owocowe, sok pomidorowy, woda
stołowa, syropy do napojów, woda, napoje alkoholowe
a w szczególności, arak, brandy, napoje alkoholowe destylowane, gorzkie nalewki, cydr, likiery, koktajle, miód pitny, rum,
sake, whisky, wino, wódka, 43 usługi: barów szybkiej obsługi,
restauracje, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, tawerny, hotele, kawiarnie,
motele, pensjonaty, domy turystyczne, usługi barowe, bary,
stołówki, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonaty, domy
turystyczne wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

505250
(220) 2019 10 04
LISEWSKI TOMASZ THE WINNING CRAFT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
The Winning Craft WC THE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.02.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące
reklamy, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo związane
z audytem, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zbywania
firm, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
w zakresie badań rynku, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public
relations, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie podatków,
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją
handlową, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
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łecznościowych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym
przez Internet, doradztwo zawodowe nie związane z edukacją
i szkoleniami, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zbyć
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla firm, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych,
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo i analiza finansowa, konsultacja i doradztwo
aktuarialne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo
finansowe w zakresie podatków, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
doradztwa w zakresie udziałów, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu,
usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi informacji
i doradztwa finansowego, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, usługi doradztwa finansowego na rzecz
bankowców, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi konsultingu finansowego,
usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów.
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505400
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
badanie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie porównywania cen,
organizacja wystaw w celach lub reklamowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie badań
rynkowych, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań
nabywczych posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie,
promowanie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez
inne podmioty poprzez nagrody i zachęty generowane
w związku użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością biznesową
w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową i biznesową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, przygotowywanie
wyciągów z rachunków, księgowość, badania w zakresie
działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
zarządzanie komputerowymi bazami danych, promowanie
koncertów i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama
w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie informacji dotyczących kupna towarów i usług
on-line za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy
dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart
debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart
przedpłaconych oferowane w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi
związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi
związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie
transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie
funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie
kwestii spornych, usługi przechowywania danych i informowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla
ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu
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funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania ryzykiem dla innych
podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za pośrednictwem
chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz
usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia
usług handlu detalicznego świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji mobilnej, mianowicie, usług
płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych on-line, przez sieci elektroniczne, analizy
i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe, usługi
bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe,
w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak i w punkcie
sprzedaży, realizacja transakcji finansowych dokonywanych
przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, udostępnianie
szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie
ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie emisji i wykupu
czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami
z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług
detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności
przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia
usług detalicznych świadczonych on-line, przez sieci lub
inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany walorów,
mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone przez stronę internetową, bankowość
on-line, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, w których
przechowywane są informacje dotyczące kont klientów
w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów
do talonów i rabatów w handlu detalicznym oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które mogą
być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpiecze-
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niowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu
nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe związane z nabywaniem mienia, usługi finansowe związane
ze sprzedażą mienia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem związane
z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena majątku,
zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości,
usługi doradcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze w zakresie nabywania nieruchomości, usługi badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze
w zakresie form płatności, bankowości, kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
(210) 505402
(220) 2019 10 09
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowny)
(540) Mastercard Bezcenne Chwile
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
badanie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie porównywania cen,
organizacja wystaw w celach lub reklamowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie badań
rynkowych, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań
nabywczych posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie,
promowanie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez
inne podmioty poprzez nagrody i zachęty generowane
w związku użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością biznesową
w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową i biznesową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, przygotowywanie
wyciągów z rachunków, księgowość, badania w zakresie
działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowa-
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nie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
zarządzanie komputerowymi bazami danych, promowanie
koncertów i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama
w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie informacji dotyczących kupna towarów i usług
on-line za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy
dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart
debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart
przedpłaconych oferowane w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi
związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi
związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie
transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie
funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie
kwestii spornych, usługi przechowywania danych i informowania o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla
ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu
funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania ryzykiem dla innych
podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za pośrednictwem
chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz
usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia
usług handlu detalicznego świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji mobilnej, mianowicie, usług
płatności przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie
usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych on-line, przez sieci elektroniczne, analizy
i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe, usługi
bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe,
w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację jak i w punkcie
sprzedaży, realizacja transakcji finansowych dokonywanych
przez posiadaczy kart poprzez bankomaty, udostępnianie
szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie
ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie emisji i wykupu
czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami
z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektro-

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową (transponderów), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług
detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności
przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia
usług detalicznych świadczonych on-line, przez sieci lub
inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany walorów,
mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania rachunków świadczone przez stronę internetową, bankowość
on-line, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, w których
przechowywane są informacje dotyczące kont klientów
w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów
do talonów i rabatów w handlu detalicznym oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które mogą
być zaliczane na poczet konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu
nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe związane z nabywaniem mienia, usługi finansowe związane
ze sprzedażą mienia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem związane
z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena majątku,
zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości,
usługi doradcze w zakresie wyceny nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi ba-
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dawcze w zakresie nabywania nieruchomości, usługi badawcze w zakresie wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze
w zakresie form płatności, bankowości, kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
505492
(220) 2019 10 11
SECRET GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Every event
(210)
(731)

(531) 11.01.04, 05.01.16, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek, herbaciarnie, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi kateringowe dla
placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
kantyn.

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

505499
(220) 2019 10 11
TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy
dla łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie
telekomunikacji, mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na odległość,
w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi
łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej, łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji, poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
przydzielania dostępu do baz danych, przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczty głosowej,
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, transmisji
programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych,
modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji,
danych, tekstu, dźwięku i obrazów, urządzeń do kopiowania,
usługi zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonów
i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych
lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi testowania materiałów, usługi
związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne
i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie sprzętu
komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie opracowywania
i projektowania oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów, usługi programowania komputerów,
w tym instalacji, konserwacji oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania
[udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi dostarczania wyszukiwarek internetowych.

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

Nr ZT6/2020

505505
(220) 2019 10 11
CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
SILKEY

(531) 14.05.23, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 pokrowce na klucze samochodowe, etui
na klucze samochodowe, pokrowce na klucze samochodowe podnoszące bezpieczeństwo użytkowania, pokrowce
na klucze do pojazdów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
(także on-line): pokrowców na klucze samochodowe, etui
na klucze samochodowe, pokrowców na klucze samochodowe podnoszące bezpieczeństwo użytkowania, pokrowce
na klucze do pojazdów.
505511
(220) 2019 10 11
TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
i przyrządy dla łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi
w zakresie telekomunikacji, mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na odległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne,
usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej,
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji, poczty elektronicznej, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi przydzielania dostępu do baz danych, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji
o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczty
głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów, urządzeń
do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych za pomocą

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi
architektoniczne, usługi badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola
jakości, usługi opracowywania projektów technicznych,
usługi testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe,
analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne
i przemysłowe, doradztwo z zakresie sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób trzecich,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów, usługi programowania komputerów,
w tym instalacji, konserwacji oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania
[udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi dostarczania wyszukiwarek internetowych.
505517
(220) 2019 10 11
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroFena
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe.

(210)
(731)

505537
(220) 2019 10 12
ADAMIAKJAZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jazzarium

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, optymalizacja stron internetowych, projektowanie materiałów
reklamowych, reklama, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie widowisk, produkcja muzyczna, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów.
505546
(220) 2019 10 14
AVOCADO GRUPA REKLAMOWA
RUDZIŃSKA-MŁYNARSKA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) avocado
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama banerowa, reklama korespondencyjna, reklama
i marketing, promocja (reklama) koncertów, bezpośrednia re(210)
(731)
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klama pocztowa, reklama w czasopismach, reklama bezpośredniej odpowiedzi, promocja (reklama) podróży, reklama
rekrutacji personelu, reklama na bilbordach elektronicznych,
reklama promocyjna projektów badawczych, reklama biznesowych stron internetowych, promowanie (reklama) działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama i usługi reklamowe, organizowanie seminariów związanych z reklamą, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, udzielanie informacji związanych z reklamą, reklama typu „płać za kliknięcie”,
usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk
związanych z reklamą, gromadzenie informacji związanych
z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama on-line poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama związana z transportem i dostawą,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama on-line
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi agencji modelek i modeli związane
z reklamą, usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, reklama towarów i usług sprzedawców
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, reklama, w tym promowanie produktów
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, marketing telefoniczny,
marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing
ukierunkowany, marketing cyfrowy, usługi marketingowe,
kampanie marketingowe, informacja marketingowa, reklama
i marketing, marketing dotyczący produkcji, administrowanie
dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego,
dostarczanie informacji marketingowej, prowadzenie badań
marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych,
przygotowywanie planów marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, planowanie strategii marketingowych, usługi agencji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych,
analiza trendów marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie
marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, doradztwo reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, marketing handlowy (inny niż sprzedaż),
marketing w ramach wydawania oprogramowania, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie
marketingu produktów, doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, badania rynku i badania
marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie personelem zajmującym się marketin-
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giem, usługi reklamowe i marketingowe on-line, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie
zarządzania marketingowego, badania w dziedzinie strategii
marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi w zakresie marketingu baz danych, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi
marketingu telefonicznego (z wyjątkiem sprzedaży), usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla
producentów, marketing towarów i usług na rzecz innych,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą bloga, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich.
505547
(220) 2019 10 14
ASBUD WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRZYBOWSKA 85

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru,
broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki,drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze, katalogi,
książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory,
teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki
przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze
informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowa-
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nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza
w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów
reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, marketing
dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie
nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie
nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie
projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie
finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami
niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków
instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych,
budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo
mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż
instalacji na placach budowy, nadzór budowlany, naprawa
i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków,
projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi pro-
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jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.
505549
(220) 2019 10 14
ASBUD BIAŁOŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORA białołęka

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru,
broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki,drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze, katalogi,
książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory,
teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki
przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze
informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza
w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów
reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, marketing
dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie
nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie
nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie
projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w za-
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kresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie
finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami
niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków
instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych,
budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo
mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż
instalacji na placach budowy, nadzór budowlany, naprawa
i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków,
projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.
505551
(220) 2019 10 14
POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Porowneo.pl
(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 on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla 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,
(210)
(731)
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publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo związane
z zawieraniem ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach,
organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych,
pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w usługach doradczych
w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, prowadzenie spraw finansowych
on-line, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia
budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach -), ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od pożaru,
ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków
samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
samochodowe, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, udostępnianie
informacji finansowych on-line, udostępnianie informacji
o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji o działalności
ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji
dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji on-line dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji
związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie,
udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie kredytów
hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie
organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi bankowości
elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem
na życie, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane
z bankowością, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania
pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń
osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych,
usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
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mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie
ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń
w podróży, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.
(210) 505552
(220) 2019 10 14
(731) DREZNER-GAJAK ANNA DREZNER.PL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SCANDI POSTER love scandi style
(510), (511) 16 obrazy, obrazy artystyczne, reprodukcje obrazów, karty obrazkowe, historyjki obrazkowe, akwarele [skończony obraz], obrazy i zdjęcia, akwarele [skończone obrazy],
oprawy do obrazów, drukowane reprodukcje obrazów, książki z obrazkami, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], druki
w formie obrazów, książki z rozkładanymi obrazkami, oprawki na zdjęcia lub obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, passe-partout do oprawy obrazów, historyjki obrazkowe
w gazetach [materiały drukowane], folie przylepne z tworzyw
sztucznych do oprawiania obrazów, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, arkusze nasączone tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukarskiej, akwaforty [grafika],
ryciny [grafika], ryciny [grawerowanie], ryciny i ich reprodukcje, książki, komiksy [książki], okładki książkowe, książki do rysowania, książki z plakatami, obwoluty papierowe na książki, ochronne okładki na książki, skórzane okładki na książki,
oprawki na znaczki, oprawki z tworzyw sztucznych do przechowywania kart baseballowych, uchwyty [oprawki] na negatywy zdjęć rentgenowskich do celów niemedycznych,
oprawione plakaty, plakaty reklamowe, afisze, plakaty, plakaty
z kartonu, plakaty z papieru, czasopisma z plakatami, plakaty wykonane z papieru, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
akwarele, reprodukcje graficzne, rysunki graficzne, odbitki
artystyczne graficzne, papier do użycia w branży graficznej,
szkice, szkicowniki, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, portrety, wizytówki, fotografie, fotograwiura, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, albumy fotograficzne, reprodukcje fotograficzne, pudełka do przechowywania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie [urządzenia
do oprawiania -], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], ramki i stojaki do fotografii,
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, fotografie oprawione i nieoprawione, odbitki, odbitki kolorowe, odbitki sitodrukowe, odbitki
na płótnie, ramki passe-partout do zdjęć, pocztówki, papier
pocztówkowy, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], albumy do zdjęć, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, powielanie rysunków, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obrazami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obrazami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z rysunkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z rysunkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze zdjęciami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zdjęciami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z plakatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z plakatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grafiką artystyczną, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grafiką artystyczną, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z albumami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z albumami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z fotografiami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotografiami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szkicami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szkicami.

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

505571
(220) 2019 10 14
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM dla szkół
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.09.01, 19.07.25,
26.13.25
(510), (511) 29 desery mleczne, desery owocowe, biały ser,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy jabłkowe, desery
jogurtowe, desery wykonane z produktów mlecznych, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe,
kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, krojone owoce, krojone warzywa, kwaśne mleko, kwaśna śmietana, marchewki,
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko, mleko kozie, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko zsiadłe,
nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne
aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje
mleczne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne z kakao,
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje
sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów
mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, obrana marchew, płatki jabłkowe, pokrojone warzywa,
pokrojone sałatki warzywne, pokrojone owoce, pomidory
obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, przecier jabłkowy, przeciery owocowe, przekąski na bazie mleka, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski
z owoców, przetworzone jabłka, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, świeży biały ser, twaróg, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, zsiadłe mleko, 31 świeże warzywa na sałatki,
świeże warzywa organiczne, świeże pomidory, świeże papryki, świeże owoce i warzywa, świeże owoce, świeże jabłka,
surowe produkty rolne, surowe produkty ogrodnicze, surowe
warzywa, produkty rolne (nieprzetworzone), owoce świeże,
nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce,
nieprzetworzone papryki, marchewki (świeże), 35 zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi
znaczki handlowe, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, wynajem pomocy reklamowych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie informacji handlowej,
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usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, udzielanie informacji
rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych,
udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad
dla konsumentów o produktach, rozpowszechnianie broszur
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek, informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztą, reklama zewnętrzna, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy
towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów
promocyjnych, pokazy towarów, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, dystrybucja ulotek promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne
dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej,doradztwo w zakresie
organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące
działalności kulturalnej, organizacja konkursów edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu
rolniczego, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa.
505581
(220) 2019 10 14
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

30
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(540) PROGRAM dla szkół

(531)

05.03.13, 05.03.14, 05.09.01, 19.07.25, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 desery mleczne, desery owocowe, biały ser,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy jabłkowe, desery
jogurtowe, desery wykonane z produktów mlecznych, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu,
jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, krojone owoce,
krojone warzywa, kwaśne mleko, kwaśna śmietana, marchewki, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko, mleko kozie, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko
zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje
mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z dużą zawartością mleka, napoje
mleczne z kakao, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje
mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje
na bazie mleka, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje
z produktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu
mlekowego, obrana marchew, płatki jabłkowe, pokrojone
warzywa, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone owoce,
pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone, przecier jabłkowy, przeciery owocowe, przekąski na bazie mleka,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski z owoców, przetworzone jabłka, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, świeży biały ser, twaróg, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, zsiadłe mleko, 31 świeże warzywa
na sałatki, świeże warzywa organiczne, świeże pomidory,
świeże papryki, świeże owoce i warzywa, świeże owoce,
świeże jabłka, surowe produkty rolne, surowe produkty
ogrodnicze, surowe warzywa, produkty rolne (nieprzetworzone), owoce świeże, nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone warzywa,
nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone papryki, marchewki (świeże), 35 zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, wynajem pomocy reklamowych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi
w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi reklamowe i pro-
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mocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji
związanych z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, rozpowszechnianie broszur reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału
reklamowego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek,
informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych przez pocztą, reklama zewnętrzna, reklama,
reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych,
pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pokazy towarów, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, dystrybucja ulotek
promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie
dokumentów, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa.
505587
(220) 2019 10 14
BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisław Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Merkando
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej następujących
towarów: zabawki dla zwierząt, gry, zabawki i przedmioty
do zabawy dla zwierząt domowych, przybory kuchenne,
przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przybory kuchenne nieelektryczne, galanteria, portfele, torebki, elektronika, zegarki, ładowarki, kable USB, stojaki, uchwyty i etui
na telefon, lusterka, przybory toaletowe, przybory do pieczenia, przybory na manicure, przybory szkolne, obuwie,
biżuteria, zabawki dla dzieci, odzież.
(210)
(731)

Nr ZT6/2020
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

505593
(220) 2019 10 14
PAŁYSA KAROL, Garwolin
(znak słowno-graficzny)
GARWOLIN GARWOLIN ENERGY DRINK

(531)

27.05.01, 29.01.14, 03.01.08, 03.01.16, 26.11.02, 24.01.05,
24.01.09
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
505596
(220) 2019 10 14
BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BONA-GLUKAN
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

505598
(220) 2019 10 14
BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BONA-FLOR
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

505599
(220) 2019 10 14
BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BONA-HAIR
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

505662
(220) 2019 10 15
EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mega Creative

(210)
(731)
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(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, grafiki, obrazy, fotografie, ramki do fotografii, ciastolina, modelina,
plastelina, pędzle, karty pocztowe, ręczniki papierowe, naklejki, obrusy i serwety papierowe, szablony, papier toaletowy, wzory do lakowania, malowania, haftowania, wycinania,
albumy, atlasy, mapy, 18 aktówki, dyplomatki, torby, torby
i szelki do noszenia dzieci, kagańce, etui na klucze, pasy i paski ubraniowe, plecaki, portfele, portmonetki, rzemienie, sakiewki, smycze, teczki, walizy, kufry, pudła, saszetki, parasole
objęte tylko klasą 18, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt wędkarski, ozdoby choinkowe.
(210) 505721
(220) 2019 10 17
(731) DWORAKOWSKI FABIAN, Barak
(540) (znak słowny)
(540) FISHOL
(510), (511) 16 długopisy, ołówki, materiały piśmienne
i biurowe, naklejki, przywieszki i etykiety, druki, materiały
drukowane, drukowane ulotki i broszury, drukowane materiały promocyjne i reklamowe, wizytówki, stojaki i pudełka na długopisy i materiały piśmienne, kubki na długopisy
i ołówki, jednorazowe produkty papierowe, opakowania
z tworzyw sztucznych, smycze z tworzyw sztucznych, reklamowe, artykuły biurowe, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, papier, karton, druki, publikacje drukowane,
promocyjne, reklamowe, notesy, identyfikatory z papieru,
kartonu, tworzyw sztucznych, notatniki, kalendarze, identyfikatory (materiały biurowe) z papieru lub tworzyw sztucznych, zawieszki tekturowe, katalogi sprzedaży wysyłkowej,
18 torby, plecaki, torebki-paski na biodra, paski z imitacji skóry, paski skórzane inne niż odzież, torby podróżne wykonane
z tworzyw sztucznych, zawieszki i etykiety na torby i plecaki,
21 kubki, papierowe kubki, kubki ceramiczne, szklane, kubki
plastikowe, kubki z tworzyw sztucznych, uchwyty na kubki,
25 odzież, spodnie, koszulki, kurtki, nakrycia głowy, opaski,
chustki, bandany, rękawiczki, paski, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie
usługi handlu dotyczące takich towarów jak: odzież, w tym
bluz, spodni, koszulek, kurtek, nakryć głowy, opasek, chustek, bandan, rękawiczek, pasków, toreb, plecaków, torebek-pasków na biodra, pasków z imitacji skóry, pasków skórzanych innych niż odzież, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, pośrednictwo handlowe, handel
on-line w Internecie, udostępnianie on-line informacji handlowych o towarach i usługach, dostarczanie informacji handlowych on-line, publikacje reklamowe i promocyjne, usługi
informacyjne i doradcze w zakresie wymienionych usług.
505796
(220) 2019 11 25
KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO,
Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galicia
(210)
(731)

32
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(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 30 pieczywo świeże, pieczywo bezglutenowe,
pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo konserwowane, pieczywo cukiernicze, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka, przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, chipsy zbożowe, biszkopty, herbatniki,
ciastka suche, słodkie bułki, bułki nadziewane, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód do chłodzenia.
505798
(220) 2019 10 18
SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Rubana
(510), (511) 4 węgiel jako paliwo, paliwa na bazie węgla,
35 usługi w zakresie sprzedaży węgla jako paliwa oraz paliw
na bazie węgla w wyspecjalizowanych placówkach handlowych i poprzez sieci komputerowe.
(210)
(731)

(210) 505840
(220) 2019 10 21
(731) ŚLASKI ZBIGNIEW, Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) ELEKTROMIL
(510), (511) 35 usługi związane z prowadzeniem hurtowni
w dziedzinie elektrycznej, artykułów przemysłowych, artykułów rolno-spożywczych, narzędzi, części, podzespołów
motoryzacyjnych, urządzeń oraz części zamiennych i akcesoriów dla górnictwa, hutnictwa, budownictwa, rolnictwa,
lotnictwa, przemysłu spożywczego, konfekcyjnego, chemicznego, elektronicznego, meblarskiego i stoczniowego,
pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, pomocy przy zawieraniu umów, prowadzenie interesów polegających na reprezentowanie osób trzecich przy
prowadzeniu negocjacji, usługi związane z prowadzeniem
agencji eksportowo-importowej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej (w tym usług logistycznych).
505911
(220) 2019 10 22
AMSTERDAM THC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEESHOP CBD AMSTERDAM
(210)
(731)

(531)

10.01.05, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.16, 26.04.10,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania
plam z tłuszczu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do perfum i zapachów, olejki do aromaterapii [do użytku kosme-
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tycznego], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], produkty perfumeryjne, olejki
esencjonalne, olejki toaletowe, olejki do masażu, olejki i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych
środki perfumeryjne i zapachowe, woda perfumowana, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodoranty
do ciała [wyroby perfumeryjne], zapachy, płyny do aromaterapii, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, produkty
perfumeryjne, preparaty zapachowe, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, woski
do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy, nielecznicze
preparaty toaletowe, preparaty zmiękczające [kosmetyki],
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, maści do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych,
mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, peeling do stóp, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, żele do ciała, szampony do ciała, mleczko kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, masła do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty czyszczące do użytku osobistego, szampony do ciała,
kremy pod prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, zioła
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, olejek ułatwiający czesanie, olejki do brody, odżywki do włosów, balsam do włosów, szampony, kosmetyki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, żele do włosów, maskara do włosów, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, błyszczyki do ust, kosmetyki brązująco-opalizujące, korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty
do makijażu twarzy i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżywki do ust, preparaty odżywiające skórę, nielecznicze balsamy do ust, kosmetyki w formie mleczek, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała, kremy, emulsje i żele nawilżające, mleczka do ciała, mleczka nawilżające, nawilżacze do skóry, preparaty nawilżające do ciała, kosmetyczne środki nawilżające,
balsam do ciała, maseczki do twarzy, puder do ciała, maści
[nielecznicze], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 5 zioła lecznicze,
środki do odtruwania na bazie ziół, napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy ziołowe, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, lecznicze napary ziołowe, leki ziołowe, olejki lecznicze,
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, substytuty
tytoniu do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, 31 rośliny, nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny żywe,
rośliny domowe, drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny doniczkowe, rośliny naturalne (żywe), bulwy do rozmnażania
roślin, mieszanki ziaren roślin dzikich, naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], cebulki roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna
naturalne, nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzone nasiona oleiste, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki
wodne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne
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oraz aromaty i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu
z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu
szlachetnego, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły
dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu,
beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku
medycznego], fajki do palenia mentolowych zamienników
tytoniu, japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka,
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, snus, rappee, snus
bez tytoniu, snus z tytoniem, substytuty tytoniu, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń
bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty
tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach,
wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania papierosów, zioła
do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, osłony na azjatyckie długie
fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, papierowe
ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki, produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcinania papierosów, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu
w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek,
torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek, urządzenia
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących
się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania
substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do papierosów,
ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych,
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory
nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy
elektroniczne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne
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w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla
zwierząt, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek,
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek,
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem.
(210) 505935
(220) 2019 10 23
(731) WestRock Packaging Systems, LLC, Atlanta, US
(540) (znak słowny)
(540) CASECOLLAR
(510), (511) 16 materiały opakowaniowe z tektury w postaci
klipsów do transportu puszek z napojami.
505969
(220) 2019 10 23
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKOWANY MATERIAŁ TWOICH MEBLI

(210)
(731)

(531)

01.15.24, 01.01.03, 01.01.10, 09.01.09, 12.01.10, 24.09.03,
24.09.05, 24.03.07, 24.03.11, 24.03.18, 24.03.19, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, 20 meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, 24 tkaniny i wyroby tekstylne.
506018
(220) 2019 10 24
FORUM KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA KORONA KIELCE

(210)
(731)
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(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(210)
(731)
(540)
(540)

506061
(220) 2019 11 22
SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
MOTOR LUBLIN

(531) 03.04.13, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 zawody sportowe (organizowanie).
506098
(220) 2019 10 26
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCRATCH TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalo-
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wych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
(210) 506114
(220) 2019 10 28
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BOBOPSIK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye antyseptyczne
do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran i podrażnień skóry.
(210) 506120
(220) 2019 11 27
(731) KĄDZIELA RENATA NO.1, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lang expert
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, tłumaczenia, coaching językowy, zapewnianie kursów
szkoleniowych on-line, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, nauczanie indywidualne i grupowe, organizowanie obozów językowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
materiałów edukacyjnych.
506139
(220) 2019 10 28
LEOLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) LEOX
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, światłowodowe
urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, bramy do Internetu, urządzenia do transmisji danych, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia
telekomunikacyjne, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie sprzętowe.
(210)
(731)

506145
(220) 2019 10 28
LEOLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeoX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, światłowodowe
urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, bramy do Internetu, urządzenia do transmisji danych, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia
telekomunikacyjne, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie sprzętowe.
506163
(220) 2019 10 28
DUNGIEL BARBARA, WOJTUŃ IZABELA DESEROWNIA
SPÓŁKA CYWILNA, Borkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Deserownia TARTY-CIASTA-TORTY

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze,
lody jadalne, desery lodowe, napoje na bazie czekolady, kakao, kawy lub herbaty, galaretki owocowe, herbata, kawa,
kakao, kanapki, sosy, kremy i polewy do lodów i do deserów,
puddingi, kremy jako desery, desery na bazie składników zawartych w tej klasie, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów cukierniczych i piekarniczych.
506181
(220) 2019 10 29
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON ORAL CARE
(210)
(731)

35

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON ORAL CARE

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji zębów.
506201
(220) 2019 10 29
BORNIKOWSKA ALEKSANDRA, SCHAEFER ARTUR
BIURO NIERUCHOMOŚCI CASTLE SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CASTLE NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
(agencje nieruchomości).
(210)
(731)

506248
(220) 2019 10 30
LEWANDOWSKI WIESŁAW FIRMA W. LEWANDOWSKI
P.H.U., Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bunny Soft

(210)
(731)
(531) 02.09.10, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji zębów.
506188
(220) 2019 10 29
BORNIKOWSKA ALEKSANDRA, SCHAEFER ARTUR
BIURO NIERUCHOMOŚCI CASTLE SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASTLE NIERUCHOMOŚCI ROK ZAŁ. 2004
(210)
(731)

(531) 03.05.01, 03.05.26, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, bieżniki stołowe papierowe,
chusteczki do nosa [papierowe].
506256
(220) 2019 10 30
TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T

(210)
(731)
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 07.01.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
(agencje nieruchomości).
506192
(220) 2019 10 29
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON ORAL CARE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji zębów.
(210)
(731)

506193
(220) 2019 10 29
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 6 metalowe wyroby z branży ogrodzeniowej,
ogrodzenia metalowe, metalowe akcesoria siatkowe: przelotki, śruby mocujące, naciągi, napinacze do siatki, opaski,
metalowe akcesoria panelowe: obejmy do słupów ogrodzeniowych, obejmy narożne i końcowe, elementy mocujące:
klamry, złącza mostkowe, łączniki paneli, śruby hakowe, elementy dystansowe, metalowe akcesoria do ogrodzeń przenośnych i kutych: klamry, obejmy, kątowniki, maskownice
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zapadkowe, wciągniki do drutu, mocowanie słupów ogrodzeniowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe akcesoria do ogrodzeń,
akcesoria z tworzywa: kapturki i zaślepki, maskownice śrub,
profile z tworzywa sztucznego, kraty nie z metalu, niemetalowe materiały budowlane, prefabrykowane betonowe
bloki i fundamenty, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz
sprzedaż wysyłkowa towarów obejmujących: metalowe wyroby z branży ogrodzeniowej, ogrodzenia metalowe, siatki
ogrodzeniowe, metalowe akcesoria siatkowe: przelotki, śruby mocujące, naciągi, napinacze do siatki, opaski, metalowe
akcesoria panelowe: obejmy do słupów ogrodzeniowych,
obejmy narożne i końcowe, elementy mocujące - klamry,
złącza mostkowe, łączniki paneli, śruby hakowe, elementy
dystansowe, metalowe akcesoria do ogrodzeń przenośnych
i kutych: klamry, obejmy, kątowniki, maskownice zapadkowe, wciągniki do drutu, mocowanie słupów ogrodzeniowych, materiały budowlane niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe akcesoria do ogrodzeń, akcesoria
z tworzywa: kapturki i zaślepki, maskownice śrub, profile
z tworzywa sztucznego, kraty nie z metalu, niemetalowe
materiały budowlane, mechanizmy do barier, ogrodzeń,
drzwi i bramek, akcesoria do bram, zamki bramowe i akcesoria montażowe, takie jak: nasadki na słupki ogrodzeniowe, przelotki do mocowania drutu, uchwyty podporowe,
dystanse obejmy, automatyka do bram, prefabrykowane
betonowe bloki i fundamenty, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, akcesoria meblowe, akcesoria
tapicerskie, usługi przedstawicielskie, 37 usługi w zakresie
montażu ogrodzeń, krat do odgradzania nieruchomości,
posesji, placów budowy i podobnych obiektów oraz związane z tym roboty naziemne, usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie instalacji budowlanych, przebudowy, remonty, usługi
w zakresie wykonywania robót wykończeniowych, usługi
w zakresie prac rozbiórkowych, remonty i rewaloryzacja
budynków, gospodarczych, przemysłowych, mieszkalnych,
w tym domów jedno-i wielorodzinnych, nadzór inwestorski, nadzór wykonawczy, 44 usługi w zakresie projektowania
i urządzania przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, domków jednorodzinnych oraz osiedli
mieszkalnych.
506300
(220) 2019 10 31
GRUPA ENERGIA OBRÓT GE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Energia GE obrót
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu,
ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie
w energię elektryczną i cieplną, dystrybucja zaopatrywanie
w wodę.

Nr ZT6/2020

506388
(220) 2019 11 04
DUSZA KRZYSZTOF, SMOLEŃ WOJCIECH INTELLECT
SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARKEE

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 systemy operacyjne, systemy komputerowe,
interaktywne systemy komputerowe, oprogramowanie,
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowanie do zarządzania obrazem, oprogramowanie do zarządzania ruchem, oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do optycznego
rozpoznawania znaków, aplikacje mobilne, oprogramowanie
typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie komputerowe
do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie komputerowe
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, system wyszukujący wolne miejsca
parkingowe w czasie rzeczywistym, na podstawie obrazu
z kamer.
(210)
(731)
(540)
(540)

506400
(220) 2019 11 04
LUDWICZAK JAN APILAND, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Rogaliki staromiejskie prosto z pieca

(531) 08.01.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, jagodzianki, makowianki, batony zbożowe i energetyczne, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, rogaliki, pizze, chleb, kanapki z parówką [hot
dog], świeże parówki w cieście, bułki, 35 usługi sprzedaży
towarów: wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, bułki,
chleb, batony zbożowe i energetyczne, jagodzianki, makowianki, pizze, kanapki z parówką [hot dog], świeże parówki
w cieście, rurki waflowe (ciastka), jadalne wafle, wafle czekoladowe, wafelki (artykuły spożywcze), kremy czekoladowe,
kremy bawarskie, kremy budyniowe custard (pieczone desery), kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
kremy na bazie orzechów, wyroby piekarnicze, owoce w polewie czekoladowej, cukierki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata,
kakao, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia,
preparaty do pieczenia i drożdże, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi.
(210)
(731)

506417
(220) 2019 11 04
MFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mFlex advanced film technology

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
nadruki, etykiety z papieru, worki z tworzyw sztucznych
do pakowania, 40 drukowanie cyfrowe, laminowanie.
506533
(220) 2019 11 07
KALAGA MARIUSZ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY
MAX MARIO, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) PRZEBOJOWE SMAKI
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski optyczne, dyski magnetyczne, dyskietki, hologramy, filmy naświetlone, kasety
wideo, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki muzyczne
do pobrania, taśmy do rejestracji dźwięku, 16 afisze, albumy,
broszury, druki, czasopisma, etykiety, fotografie, papeterie,
prospekty, wydawnictwa muzyczno - fonograficzne, kalendarze, pióra, długopisy, okładki na dokumenty, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 41 usługi artystów teatralno-widowiskowych i rozrywkowych, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów i spektakli muzycznych, produkcja muzyczna,
produkcja widowisk, produkcja rozrywkowych programów
radiowych i telewizyjnych w tym na wszelkich nośnikach
eksploatacji (płyty CD, DVD, dyski twarde), organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie zabaw i balów, usługi orkiestry,
usługi prezenterów muzyki, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, organizowanie widowisk (impresariat), usługi studia
nagrań, usługi produkcji wideoklipów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych.

(210)
(731)

506548
(220) 2019 11 07
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) (znak słowny)
(540) BIOSTELLA-DHEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.
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danymi, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama na pojazdach, udostępnianie i wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajmowanie
powierzchni reklamowych na pojazdach w zakresie reklamy
wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, budowa portali i innych rozwiązań
społecznościowych w Internecie, elektroniczna transmisja
wiadomości, usługi komunikacji telefonicznej świadczone
przez centra obsługi telefonicznej, przekazywanie drogą
telefoniczną i przy pomocy komputera zleceń przewozu
osób i towarów, 39 usługi pośrednictwa transportowego,
usługi transportowe, informacje o ruchu drogowym, organizowanie transportu taksówkowego, samochodowe
usługi transportowe, transport pasażerski, usługi taksówek,
w tym świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek
za pomocą aplikacji mobilnych, skomputeryzowane usługi
rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, usługi kierowców, rezerwacja miejsc na podróż, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania towarów, dostarczanie wiadomości [kurier],
spedycja towarów, usługi w zakresie rezerwowania podróży,
organizowanie transportu pasażerskiego, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, wypożyczanie
pojazdów, usługi informacyjne o transporcie, organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
506585
(220) 2019 11 13
WNUK BOGDAN FIRMA HANDLOWA HAWANA
TABACCO , Kamienna Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Liść
(210)
(731)

(210)
(731)

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

506578
(220) 2019 11 08
KOWALCZYK JAROSŁAW TAXI NOVA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
FIXYTAXI.PL

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
komputerowe, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje,
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, atlasy, mapy, fotografie, rysunki, plakiety, blankiety, druki, broszury, katalogi, książki, podręczniki,
prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, 34 gilzy papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, bibułki papierosowe,
papierosy, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, gilotynki
do cygar, papier higroskopijny do fajek, zapalniczki do palaczy tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, tabaka,
tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki
do cygarniczek, ustniki papierosów, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, tytoń do żucia, cygara,
gilotynki do cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, ustniki
do cygarniczki, fajki, przybory do czyszczenia fajki, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo - eksportowych,
agencji informacji handlowej, badania rynku, dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów i bro-
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szur, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów
w celach handlowych lub reklamowych, wyselekcjonowanie
z myślą o osobach trzecich produktów z zakresu wyrobów
i produktów tytoniowych, oprzyrządowania i przyborów
do palenia a także produktów spożywczych jak herbaty,
kawy, kakao i przypraw (bez uwzględnienia transportu) tak,
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach.
506642
(220) 2019 11 12
DOLACIŃSKA JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE SIMNAT, Gałowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMNAT
(210)
(731)

(531) 01.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 39 transport.
506649
(220) 2019 11 12
DOLACIŃSKA JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE SIMNAT, Gałowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMNAT

(210)
(731)

(531) 01.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 39 transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

506678
(220) 2019 11 12
KRAWCZYK KAROLINA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
FLOW DESIGN YOUR FUTURE

(531) 13.01.17, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia na rzecz osób trzecich, edukacja
na rzecz osób trzecich, informacje o edukacji na rzecz osób
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trzecich, edukacja jako nauczanie na rzecz osób trzecich,
kształcenie praktyczne jako pokazy na rzecz osób trzecich,
montaż taśm wideo na rzecz osób trzecich, nagrywanie
na taśmach wideo jako filmowanie na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia)
na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie konferencji na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie
kongresów na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie seminariów na rzecz osób trzecich, organizowanie
i prowadzenie sympozjów na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie zjazdów na rzecz osób trzecich, pisanie tekstów innych niż reklamowe na rzecz osób trzecich,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych na rzecz
osób trzecich, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków na rzecz osób trzecich, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania na rzecz osób trzecich,
publikowanie książek na rzecz osób trzecich, sprawdziany
edukacyjne na rzecz osób trzecich, publikowane tekstów
innych niż teksty reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi
tłumaczy na rzecz osób trzecich, usługi trenera osobistego na rzecz osób trzecich, usługi trenerskie na rzecz osób
trzecich, wyższe uczelnie (edukacja) na rzecz osób trzecich,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek,
próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych,
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjne, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wzornictwo przemysłowe.
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506709
(220) 2019 11 13
BRZOZOWSKI CEZARY TOROMEDIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TORO MEDIA

(531) 03.06.05, 03.06.06, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, dyski kompaktowe
[CD-ROM-Y], kamery wideo, nośniki do rejestracji dźwięku,
35 agencje reklamowe, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, 41 produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa
inna niż reżyseria filmów reklamowych, studia filmowe.
506718
(220) 2019 11 13
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REACTION

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 tuleje metalowe, zamki metalowe, w tym metalowe zamki do pojazdów, metalowe klucze do zamków,
metalowe podstawy, stojaki i wieszaki na hulajnogi, 7 płytki
cierne hamulca inne niż do pojazdów, łożyska do deskorolek,
łożyska do łyżworolek i wrotek, łożyska do hulajnóg dziecięcych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, 8 narzędzia
i przyrządy ręczne [ręcznie obsługiwane], w tym klucze
do nakrętek, śrubokręty, narzędzia ręczne, mianowicie naciągacze do sznurowadeł, w tym do butów, wrotek i łyżworolek, płaskie klucze do nakrętek, w tym zawarte w zestawach
do wymieniania kółek w łyżworolkach lub wrotkach, 9 zamki
elektryczne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony
głowy, kaski ochronne do uprawiania sportu, paski do telefonów komórkowych, 11 oświetlenie do łyżworolek i wrotek,
oświetlenie do hulajnóg, reflektory do łyżworolek i wrotek,
reflektory do hulajnóg, światła rowerowe, światła do hulajnóg, 12 zaciski do mocowania kierownicy w hulajnogach,
dzwonki do przymocowania na kierownicy hulajnogi, zaciski
hamulcowe, w zaciski hamulcowe z zaczepami, do hulajnóg,
platformy do przewożenia dziecka jako pasażera montowane na hulajnodze, stojaki na hulajnogi ustawiane na podłodze, łożyska do kółek hulajnogi, hulajnogi (pojazdy), zestawy
hamulcowe do hulajnóg, stojaki na hulajnogi, stopki do hulajnóg, torby przeznaczone specjalnie do hulajnóg, uchwyty
na bidon do roweru, uchwyty na bidon do hulajnóg, części
i akcesoria do hulajnóg zawarte w tej klasie, w tym chwyty
i koła, torby i pokrowce na hulajnogi, zaciski na ramę służące do blokowania mechanizmu składającego hulajnogi,
16 naklejki dekoracyjne, w tym dekoracyjne naklejki na kaski
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ochronne, 19 podstawy, stojaki i wieszaki na hulajnogi, niemetalowe, 20 zamki niemetalowe, w tym zamki do pojazdów, klucze niemetalowe do zamków, 21 bidony na wodę,
w tym bidony sportowe, sportowe butelki na napoje,
uchwyty na bidon, 26 zawieszki i breloki, za wyjątkiem tych
przeznaczonych do biżuterii i kluczy, dekoracyjne wstążki
do hulajnóg, sznurowadła, w tym sznurowadła do wrotek
i łyżworolek, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, uchwyty do mocowania hamulców
do wrotek i łyżworolek, zaciski do mocowania kierownicy
w hulajnogach dziecięcych, dzwonki do przymocowania
na kierownicy do hulajnóg dziecięcych, zabawki, w tym wiatraczki do hulajnóg dziecięcych, gry, kółka do wrotek i łyżworolek, nakładki z kółkami na buty, hamulce, w tym hamulce z zaczepami, do wrotek i łyżworolek, wrotki i łyżworolki,
sakwy i torby przeznaczone specjalnie do hulajnóg dziecięcych, ochraniacze na kolana (artykuły sportowe), ochraniacze na łokcie (artykuły sportowe), osie do kółek do wrotek i łyżworolek, w tym osie wchodzące w skład zestawów
do zmieniania kółek we wrotkach i rolkach, rękawice do gier
sportowych, rękawice sportowe, rękawice ochronne (artykuły sportowe), stojaki na hulajnogi ustawiane na podłodze,
stopki do hulajnóg dziecięcych, ochraniacze na nadgarstki
(artykuły sportowe), stojaki i wieszaki na hulajnogi dziecięce,
torby przeznaczone do transportu hulajnóg dziecięcych, torby przeznaczone do transport nakładek z kółkami na buty,
torby przeznaczone do transport wrotek i łyżworolek, części i akcesoria do hulajnóg dziecięcych zawarte w tej klasie,
w tym chwyty i koła, części i akcesoria do wrotek i łyżworolek zawarte w tej klasie, pokrowce przeznaczone do nakładek
z kółkami na buty, pokrowce przeznaczone do wrotek i łyżworolek, pokrowce przeznaczone do hulajnóg dziecięcych,
pokrowce przeznaczone do kółek do wrotek i łyżworolek,
ochraniacze sportowe, w tym do sportów takich jak jazda
na wrotkach i łyżworolkach, jazda na deskorolce, jazda na hulajnodze i na rowerze, w tym rękawice ochronne, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana, zaciski na ramę służące
do blokowania mechanizmu składającego w hulajnogach
dziecięcych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506729
(220) 2019 11 13
DEJA MARIA HOLTRADE EKSPORT-IMPORT, Gołków
(znak słowno-graficzny)
h HOLTRADE technologie dentystyczne

(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia stomatologiczne i protetyczne,
w tym protezy dentystyczne, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, 40 produkcja na zamówienie
protez stomatologicznych i sztucznych szczęk oraz sztucznych zębów, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń.
506733
(220) 2019 11 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) dietella
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, wyroby cukiernicze do celów
(210)
(731)
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leczniczych, napoje lecznicze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, zioła lecznicze, preparaty witaminowe,
produkty farmaceutyczne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety,
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, tabletki musujące do sporządzania napojów w celach
leczniczych, kapsułki wzbogacone w witaminy i minerały,
herbata ziołowa dla celów leczniczych, 29 produkty mleczne, 30 herbata, kawa, kakao, czekolada, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, przyprawy, produkty zbożowe, słodycze,
wyroby piekarnicze, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, tabletki do sporządzania napojów, proszek
do sporządzania napojów, syropy, nektary, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
esencje do produkcji napojów, napoje z dodatkiem witamin,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
wzbogacone minerałami, napoje typu smoothie, koktajle
bezalkoholowe, napoje dietetyczne.
506734
(220) 2019 11 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) plafar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, napoje lecznicze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, zioła lecznicze, preparaty witaminowe,
produkty farmaceutyczne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety,
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, tabletki musujące do sporządzania napojów w celach
leczniczych, kapsułki wzbogacone w witaminy i minerały,
30 herbata, kawa, kakao, czekolada, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, tabletki do sporządzania napojów,
proszek do sporządzania napojów, syropy, nektary, napoje
wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, esencje do produkcji napojów, napoje z dodatkiem
witamin, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące,
napoje wzbogacone minerałami, napoje typu smoothie,
koktajle bezalkoholowe.
(210)
(731)

506735
(220) 2019 11 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) VAMEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, napoje lecznicze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, zioła lecznicze, preparaty witaminowe,
(210)
(731)

Nr ZT6/2020

produkty farmaceutyczne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych,
tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy
diety, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, tabletki musujące do sporządzania napojów
w celach leczniczych, kapsułki wzbogacone w witaminy
i minerały, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
tabletki do sporządzania napojów, proszek do sporządzania
napojów, syropy, nektary, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, esencje do produkcji napojów, napoje z dodatkiem witamin, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje wzbogacone minerałami, napoje typu smoothie, koktajle bezalkoholowe.
506736
(220) 2019 11 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Duo Stres
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, napoje lecznicze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, zioła lecznicze, preparaty witaminowe,
produkty farmaceutyczne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych,
tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy
diety, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, tabletki musujące do sporządzania napojów
w celach leczniczych, kapsułki wzbogacone w witaminy
i minerały, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
tabletki do sporządzania napojów, proszek do sporządzania
napojów, syropy, nektary, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, esencje do produkcji napojów, napoje z dodatkiem witamin, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje wzbogacone minerałami, napoje typu smoothie, koktajle bezalkoholowe.
(210)
(731)

(210) 506814
(220) 2019 11 15
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) REIS
(510), (511) 3 pasty specjalne do mycia mocno zabrudzonych rąk, specjalne środki do mycia ciała mocno zabrudzonego, w tym mydła, proszki do mycia, mydła w płynie,
zabezpieczające kremy do rąk i ciała w warunkach roboczych, kremy ochronne do skóry, odświeżacze powietrza,
środki do prania mocno zabrudzonej odzieży roboczej,
9 odzież ochronna do ochrony przed wypadkami, pożarem
i promieniowaniem, w tym odzież ocieplana, urządzenia
ochronne przed wypadkami do użytku osobistego, osłony
twarzy, kaski ochronne, buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, maski ochronne przed pyłem, ogniem
i gazami, filtry do masek ochronnych, okulary ochronne
przed niebezpieczeństwem i wypadkami, daszki przeciwoślepieniowe, osłony spawalnicze i maski spawalnicze, pasy
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ratunkowe, osłony oczu i okulary przeciwodblaskowe, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki do ochrony
przed wypadkami, odzież do ochrony przed ogniem, zatyczki ochronne do uszu, etui na okulary, kamizelki ostrzegawcze i kamizelki ratunkowe, kombinezony ochronne, nakolanniki dla pracowników, rękawice robocze do ochrony
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, nakrycia
głowy do ochrony przed wypadkami i urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa,
ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie],
ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne
niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane
do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, maski twarzowe chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy
do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochraniacze
na oczy, osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz,
osłony oczu, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków,
okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary
spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla robotników,
okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, osłony na twarz chroniące przed wypadkami w pracy, żadne z powyższych, związane z modą, 10 ochronniki
słuchu, 21 rękawice do czyszczenia do użytku domowego,
rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, rękawice
do polerowania, rękawice kuchenne, żadne z powyższych,
związane z modą, 25 odzież robocza również ocieplana,
obuwie robocze, robocze nakrycia głowy, robocza bielizna
osobista w tym: koszule, podkoszulki, kurtki, kamizelki, płaszcze, rękawice, skarpety, nauszniki, odzież specjalna i odzież
przeciwdeszczowa, w tym ubrania z tworzyw sztucznych
i ubrania pokryte tworzywami sztucznymi, żadne z powyższych, odzież, obuwie lub nakrycia głowy, związane z modą,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym świadczonej on-line, w zakresie następujących towarów: pasty
specjalne do mycia mocno zabrudzonych rąk, specjalne
środki do mycia ciała mocno zabrudzonego, w tym mydła,
proszki do mycia, mydła w płynie, zabezpieczające kremy
do rąk i ciała w warunkach roboczych, kremy ochronne
do skóry, odświeżacze powietrza, środki do prania mocno
zabrudzonej odzieży roboczej, odzież ochronna do ochrony przed wypadkami, pożarem i promieniowaniem, w tym
odzież ocieplana, urządzenia ochronne przed wypadka-
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mi do użytku osobistego, osłony twarzy, kaski ochronne,
buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, maski
ochronne przed pyłem, ogniem i gazami, filtry do masek
ochronnych, okulary ochronne przed niebezpieczeństwem
i wypadkami, daszki przeciwoślepieniowe, osłony spawalnicze i maski spawalnicze, pasy ratunkowe, osłony oczu
i okulary przeciwodblaskowe, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki do ochrony przed wypadkami, odzież
do ochrony przed ogniem, zatyczki ochronne do uszu, etui
na okulary, kamizelki ostrzegawcze i kamizelki ratunkowe,
kombinezony ochronne, nakolanniki dla pracowników, rękawice robocze do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, nakrycia głowy do ochrony przed
wypadkami i urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania
wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, ochronna odzież termiczna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, urządzenia ostrzegawcze
do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające
ciało przed urazami, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochraniacze
klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami [inne niż
stosowane w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące
przed urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych lub
przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], spodnie chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, ochronne maski na twarz
do kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami,
ochraniacze na oczy, osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla
nurków, okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3d,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony oczu,
okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla robotników, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, osłony na twarz chroniące przed wypadkami w pracy,
ochronniki słuchu, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice
gumowe do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice kuchenne, odzież robocza również ocieplana, obuwie robocze, robocze nakrycia
głowy, robocza bielizna osobista w tym koszule, podkoszulki, kurtki, kamizelki, płaszcze, rękawice, skarpety, nauszniki,
odzież specjalna i odzież przeciwdeszczowa, w tym ubrania z tworzyw sztucznych i ubrania pokryte tworzywami
sztucznymi, żadne z powyższych, związane z modą.
506836
(220) 2019 11 15
DANIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorany
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Wędliny Mistrza Jana

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, mięso konserwowane,
przetwory mięsne, pasztety, wędliny, kiełbasy, kabanosy,
pasztety, wędzonki, wyroby blokowe, produkty mięsne
z dodatkiem krwi, wyroby podrobowe i garmażeryjne,
35 prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych towarów i wyrobów z mięsa, połączone z ich reklamą i promocją, sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa, przetworów
mięsnych, wędlin, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, usługi informacji handlowej dotyczącej mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, promocja sprzedaży towarów,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową.
506841
(220) 2019 11 17
ZAWISZA JAROSŁAW JACEK ZDROWE KOLOROWE,
Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zdrowe kolorowe
(210)
(731)

Nr ZT6/2020

(540) VIScut

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa jako elektronarzędzia, narzędzia jako części maszyn,
noże jako części maszyn, 8 narzędzia, przyrządy i uchwyty,
9 narzędzia i przyrządy pomiarowe, produkty bhp.
506860
(220) 2019 11 18
EMANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEFOLK
(210)
(731)

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania,
nagrania muzyczne, nagrania muzyczne w postaci płyt,
dysków, nagrania audio, muzyczne nagrania wideo, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 41 usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, usługi koncertów
muzycznych, występy muzyczne i piosenkarskie: organizacja
i obsługa koncertów muzycznych, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi pisania piosenek
na potrzeby niereklamowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi występów grup
muzycznych na żywo, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, produkcja
muzyczna, oprawa wokalno-muzyczna imprez publicznych
i prywatnych, nagrywanie muzyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

506866
(220) 2019 11 18
4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
4FUN GOLD

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.
(210) 506852
(220) 2019 11 18
(731) MUTURI SŁAWEK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Harambee
(510), (511) 36 usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, środki funduszy
na cele dobroczynne, usługi zbierania funduszy na cele
dobroczynne, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki
ostrożności i zapobiegania katastrofom.
506853
(220) 2019 11 18
BYDGOSKA HURTOWNIA NARZĘDZI VISŁA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy telewizyjne, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, 41 produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie kamer
wideo, usługi studia nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe.
506918
(220) 2019 11 19
DIGITALHQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) digitalHq

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
oprogramowanie, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 42 programowanie jako usługa
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako
usługi [SaaS], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
dostawcy hostingu w chmurze, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, wypożyczanie
oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
506931
(220) 2019 11 19
GLOBAL TRADING COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AIUTO24.PL
(510), (511) 9 telefony cyfrowe i komórkowe, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, ładowarki elektryczne, futerały
do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe,
przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, słuchawki, przenośne elektroniczne urządzenia multimedialne, wielofunkcyjne, osobiste
i mobilne urządzenia elektroniczne do komunikowania się,
zapisywania, przechowywania, przetwarzania i dostarczania informacji użytkownikowi, smartwatche, smartphony,
tablety, urządzenia peryferyjne dla smartwatchy, smartphonów, tabletów, słuchawki, przewody i kable, zasilacze
napięciowe, pliki komputerowe audio, pliki komputerowe
audio-video, interfejsy, komputerowe programy nagrane,
programy komputerowe - software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, sprzęt i osprzęt komputerowy,
komputery, laptopy, modemy, routery, karty sieciowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowe i telewizyjne, nośniki danych,
dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, sprzęt
(210)
(731)
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peryferyjny do komputerów, twarde dyski, mikroprocesory,
modemy, monitory, myszy komputerowe, nośniki danych
magnetyczne i optyczne, dyskietki, płyty kompaktowe CD
i DVD, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, odtwarzacze plików i dźwięku, notesy elektroniczne, podkładki pod myszy
komputerowe, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, oprawki do okularów, etui
na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, folie ochronne na telefony, smartphony, smartwatche, tablety,
aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze elektroniczne, szkła ochronne na telefony, smartphony,
smartwatche, tablety, aparaty fotograficzne, monitory komputerowe, wyświetlacze elektroniczne, soczewki i przesłony
ochronne na obiektywy aparatów fotograficznych i kamer
wideo, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów
dla sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi
informacji handlowej dotyczącej sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego, akcesoriów dla
sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie
tekstów reklamowych, badania rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne, badanie
opinii publicznej.
506936
(220) 2019 11 19
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karta rewolucyjna Banku Pekao S.A.
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 karty bankowe, karty
kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu,
karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych,
karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty
zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki
danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty,
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia
baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia
dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
(210)
(731)
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sprzedaży, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji
finansowych, 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego,
doradztwo w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów
lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, doradztwo biznesowe, analizy rynkowe, prognozy
i analizy ekonomiczne, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi
prowadzenia rachunków bankowych, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi
udzielania oraz zaciągania kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych
i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość
inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi dokonywania czynności
zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
w tym gwarantowanie emisji papierów wartościowych,
usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, usługi udzielania pożyczek
na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych oraz pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie
informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, usługi organizowania i uczestniczenia
w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi
wykonywania na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie
leasingu, usługi w zakresie leasingu factoringu, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, informacja o ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi giełdowe,
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usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi,
gwarantowanie emisji papierów wartościowych, analizy finansowe, usługi depozytowe: inwestycje kapitałowe, usługi
finansowe w zakresie emerytur, usługi planowania finansowego w zakresie emerytur, usługi zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi zarządzania funduszami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, informacja finansowa,
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych,
administrowanie kredytami hipotecznymi, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale
komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu
i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
udostępniania portali internetowych, usługi prowadzenia
forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla
konsumentów i inwestorów, usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, usługi
przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, usługi udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi obsługi telekonferencji, usługi przesyłania telekopii, doradztwo w zakresie
ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, elektroniczna transmisja danych, usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, w tym dla banków, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją
kart kredytowych, usługi łączności elektronicznej w zakresie
przygotowywania informacji finansowych.
506944
(220) 2019 11 20
KOWALCZYK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE IMPULS, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPULS
(210)
(731)

(531)

01.01.02, 01.01.10, 05.01.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16,
27.05.01
(510), (511) 28 ozdoby choinkowe, dekoracje choinkowe
z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, 35 usługi
handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: ozdoby i dekoracje
choinkowe, dekoracje świąteczne, sztuczne choinki, świeczniki na choinki, grające ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny
na choinki, stojaki do choinek.

Nr ZT6/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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506974
(220) 2019 11 20
PAWLIKOWSKI WITOLD, Polków
(znak słowno-graficzny)
ProSolar

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 9 urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, moduły
fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne
moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej,
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania, elektryczne promiennikowe urządzenia
grzewcze, elektryczne kable grzewcze, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne maty grzewcze, urządzenia
grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia grzewcze na podczerwień, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze sufitowe,
folie grzewcze na podczerwień, panele grzewcze na podczerwień, grzejniki na podczerwień, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną,
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy
detaliczne i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą oraz poprzez strony internetowe, usługi sprzedaży
z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing
reklama, zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, planowanie biznesowe i organizacyjne oraz doradztwo biznesowe i organizacyjne dotyczące instalacji i produkcji energii odnawialnej, aranżowanie umów z dostawcami energii elektrycznej,
37 usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 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, usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
konsultacje budowlane, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, usługi budowlane, naprawa,
mianowicie usługi naprawy poszczególnych elementów
w dziedzinie fotowoltaiki i słonecznej energii cieplnej, usługi instalacyjne, budowa, czyszczenie, naprawa, konserwacja i utrzymanie instalacji w dziedzinie energii odnawialnej,
rusztowania, usługi dekarskie, 39 transport, pakowanie
i przechowywanie towarów, organizowanie podróży, przesyłanie i transport energii elektrycznej, ogrzewania, gazu
lub wody, zaopatrzenie konsumentów poprzez dostarczanie energii elektrycznej, ogrzewania, gazu lub wody, dostawa i dystrybucja energii.
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(210) 506976
(220) 2019 11 20
(731) Albaugh Europe SARL, Lozanna, CH
(540) (znak słowny)
(540) COBBER
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin, dodatki
chemiczne do fungicydów, pestycydów, herbicydów i insektycydów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
substancje do regulacji wzrostu roślin, 5 preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, środki do tępienia szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, preparaty chwastobójcze, płyny tworzące barierę chroniącą przed roślinami
trującymi.
(210) 506978
(220) 2019 11 20
(731) Albaugh Europe SARL, Lozanna, CH
(540) (znak słowny)
(540) MAISOT
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin, dodatki
chemiczne do fungicydów, pestycydów, herbicydów i insektycydów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
substancje do regulacji wzrostu roślin, 5 preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, środki do tępienia szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, preparaty chwastobójcze, płyny tworzące barierę chroniącą przed roślinami
trującymi.
507004
(220) 2019 11 21
WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) FORUM EKSPLOATATORA
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe,
czasopisma fachowe, periodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, reklama, usługi prenumeraty.
(210)
(731)

507008
(220) 2019 11 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej magic
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.01.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli.
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507009
(220) 2019 11 21
WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) technologia wody
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe,
czasopisma fachowe, periodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, reklama, usługi prenumeraty.
507013
(220) 2019 11 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magic

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji,
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania,
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki,
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki, 21 pojemniki
na kleje.

Nr ZT6/2020

tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku
domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa,
książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, kryształów,
porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały
piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe,
segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania,
kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki,
kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery,
notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki, 21 pojemniki na kleje.
(210) 507021
(220) 2019 11 21
(731) WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA, Palmiry
(540) (znak słowny)
(540) Bagażowe LAST MINUTE
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, torby, torby plażowe, torebki, torby turystyczne, walizki, walizki
z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 35 agencje
reklamowe, marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, usługi marketingowe.
507022
(220) 2019 11 21
WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) TECHNOLOGIA WODY
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne, 16 czasopisma, periodyki, czasopisma branżowe,
czasopisma fachowe, periodyki drukowane, 35 udostępnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, reklama, usługi prenumeraty.
(210)
(731)

507025
(220) 2019 11 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej magiczny

(210)
(731)

507014
(220) 2019 11 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magiczny

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli.

Nr ZT6/2020
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(210) 507034
(220) 2019 11 21
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowny)
(540) BULDOŻER
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje energetyzujące i izotoniczne.
(210) 507036
(220) 2019 11 21
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SIKORSKI
(510), (511) 33 wódka, wino, koktajle alkoholowe, brandy,
cydr, dżin, likier, miód pitny, nalewki, napoje alkoholowe.
507047
(220) 2019 11 21
RESZPONDEK LAURA NATALIA PAPUVEGE,
Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) PAPUVEGE
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)

(210)
(731)
(554)
(540)

507140
(220) 2019 11 25
CHOJNACKI ZENON CZOK, Jabłonna
(znak przestrzenny)
12

(531) 27.07.01, 19.07.01, 19.07.25, 29.01.13
(510), (511) 6 nakrętki metalowe do butelek, opakowania
blaszane, 16 opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały drukowane, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210) 507171
(220) 2019 11 25
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) rolka
(510), (511) 6 klamry metalowe, 9 urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, odzież chroniąca przed wypadkami.
(210) 507172
(220) 2019 11 25
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GET BAG

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 8 torby na narzędzia przypinane do pasów
na narzędzia, torby na narzędzia [wyposażone], 9 torby sportowe przystosowane [profilowane] do kasków ochronnych,
torby antystatyczne, 21 torby izotermiczne, 22 torby i worki
do pakowania, przechowywania i transportu, worki.
507185
(220) 2019 11 25
KOŁODZIEJ SŁAWOMIR ADAM MEDIATERMINAL,
Miechów-Charsznica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delicatesse
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 08.01.01, 19.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 produkty mleczne.
507200
(220) 2019 11 26
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MELIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
(210)
(731)
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baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
507206
(220) 2019 11 26
STERNAK ANDRZEJ PERFECTO, LORD ESTATE,
OTOKOM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oto KOM

Nr ZT6/2020

usługi w zakresie sprzedaży internetowej, 37 usługi instalowania, konserwowania i naprawy sprzętu komputerowego
i maszyn biurowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

507207
(220) 2019 11 26
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
LECH FREE alk. 0,0% obj. PIWO BEZALKOHOLOWE

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 24.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.
507211
(220) 2019 11 26
DELTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deltima KREATYWNA LOGISTYKA DLA BIZNESU

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, komputery
przenośne (podręczne), drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, klawiatury komputerowe, monitory (hardware komputerowy), monitory (programy komputerowe), oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, programy komputerowe (software
ładowalny), interfejsy komputerowe (informatyka), dystrybutory dysków komputerowych, stacja taśm magnetycznych
do komputerów, napędy dysków do komputera, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej dotyczące sprzedaży komputerów,
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, programów komputerowych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z komputerami, sprzętem komputerowym, akcesoriami
komputerowymi, serwerami, programami komputerowymi,
usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputerowej dotyczące sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów
ubezpieczeniowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, prowadzenie sklepu internetowego,

(531) 26.03.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport lądowy, magazynowanie i działalność wspierająca transport, działalność biura podróży.
507214
(220) 2019 11 26
DELTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Deltima
(510), (511) 39 transport lądowy, magazynowanie i działalność wspierająca transport, działalność biura podróży.
(210)
(731)

507216
(220) 2019 11 26
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) PRAVIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho(210)
(731)
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we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
507246
(220) 2019 11 26
BROWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.R.O.W.S brow bar

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne
niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat
do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory z patycz-
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kami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja
mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do brody,
farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], javelle (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne],
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek ściągający],
kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki
do brwi, piżmo [wyroby perfumeryjne], płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, produkty perfumeryjne, puder do twarzy,
rzęsy sztuczne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sztuczne paznokcie, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do depilacji, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, usługi saun, usługi solariów.
507248
(220) 2019 11 26
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) FABRIC
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
(210)
(731)
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niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)
(540)
(540)

507249
(220) 2019 11 26
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
LECH FREE LIMONKA Z MIĘTĄ alk. 0,0% obj. PIWO
BEZALKOHOLOWE

507251
(220) 2019 11 26
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) BIRENO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

507253
(220) 2019 11 26
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MOREDA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 05.07.12, 24.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.
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kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
507254
(220) 2019 11 26
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB Polanki
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla
niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo(210)
(731)
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darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka,
tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserw
mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych, produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin,
branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
507256
(220) 2019 11 26
BESKIDZKA ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKA ENERGETYKA

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność reklamowa i promocyjna, w tym
internetowa reklama i promocja, dystrybucja materiałów
reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek,
druków, prospektów, broszur, toreb i teczek reklamowych,
toreb z papieru, chorągiewek reklamowych, bloczków do pisania, notesów, kalkomanii reklamowych, reklamowych
przyborów do pisania, drobnych nośników danych, plakatów reklamowych, druków firmowych, kalendarzy, papieru
listowego, szalików, nakryć głowy, daszków przeciwsłonecznych na głowę, koszulek, gadżetów reklamowych, materiały
reklamowe na banerach, roll-up, telebimach, samochodach,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe,
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
507261
(220) 2019 11 26
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowny)
(540) Rafil.Specjaliści od metalu
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, spoiwa do zapraw i gipsu, spoiwa olejowe, żywice nieprzetworzone, utwardzacze
do żywic epoksydowych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 2 farby zewnętrzne
i wewnętrzne, w tym farby do metalu i do betonu, farby
dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne,
antystatyczne, powłoki akrylowe, farby akwarelowe, lakiery i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne,
silikonowe, ftalowo - karbamidowe, emalie ftalowe, farby
alkidowe, lakiery poliuretanowe, preparaty w postaci farby,
(210)
(731)
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emalie w postaci farb, emalie do malowania, pokosty i lakiery, utrwalacze, spoiwa do farb i lakierów, żywice naturalne w stanie surowym, żywice epoksydowe do pokrywania
ścian, żywice naturalne do użytku w produkcji substancji
klejących, pokostów i lakierów, rozcieńczalniki do farb, folie
metalowe do stosowanie w malarstwie i dekorowaniu, taśmy antykorozyjne, 17 farby i lakiery izolacyjne, żywice półprzetworzone, taśmy izolacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

507262
(220) 2019 11 26
KÖHNCKE MARKUS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
YEM
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klejących, pokostów i lakierów, rozcieńczalniki do farb, folie
metalowe do stosowania w malarstwie i dekorowaniu, taśmy antykorozyjne, 17 farby i lakiery izolacyjne, żywice półprzetworzone, taśmy izolacyjne.
507275
(220) 2019 11 26
WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) (znak słowny)
(540) WARRIOR
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem,
poduszki na krzesła.
(210)
(731)

507281
(220) 2019 11 26
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pulsdnia.pl
(510), (511) 38 udostępnianie i prowadzenie internetowych
portali komunikacyjnych, informacyjnych i społecznościowych, prowadzenie i obsługa forów internetowych, udostępnianie, prowadzenie i obsługa forów dyskusyjnych on-line, udostępniania i rozpowszechniania na portalu programów, informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam,
filmów, fotografii, usługi interaktywnego, elektronicznego
i audiowizualnego komunikowania się i przekazywania informacji na odległość, łączność elektroniczna, transmisje internetowe, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji
oraz danych przy pomocy komputera, zapewnianie dostępu
przez Internet do baz danych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych w zakresie wiadomości
i aktualności, informacja o powyższych usługach, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych.
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi doradcze
dotyczące żywności i sztuki kulinarnej, usługi kawiarni i herbaciarni, usługi cateringu zewnętrznego, udzielanie informacji dotyczących restauracji, kawiarni i barów.
507265
(220) 2019 11 26
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH
I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVPOZZ
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek, do marmuru, do betonu komórkowego, do styropianu, do siatki, kleje szybkowiążące dla budownictwa, kleje
elastyczne dla budownictwa, klej gipsowy, klej do parkietu,
19 preparaty gruntujące na bazie wodnej dyspersji kopolimeru akrylowego, preparaty gruntujące na bazie niskoalkaicznych polikrzemianów, zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, posadzki, spoiny,
wapno, gips, gips szpachlowy, gładź gipsowa, tynk gipsowy,
bitumiczne wyroby dla budownictwa.
(210)
(731)

507271
(220) 2019 11 26
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowny)
(540) Rafil.Profesjonaliści od metalu
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, spoiwa do zapraw i gipsu, spoiwa olejowe, żywice nieprzetworzone, utwardzacze
do żywic epoksydowych, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 2 farby zewnętrzne
i wewnętrzne w tym farby do metalu i do betonu, farby
dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne,
antystatyczne, powłoki akrylowe, farby akwarelowe, lakiery i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne,
silikonowe, ftalowo-karbamidowe, emalie ftalowe, farby
alkidowe, lakiery poliuretanowe, preparaty w postaci farby,
emalie w postaci farb, emalie do malowania, pokosty i lakiery, utrwalacze, spoiwa do farb i lakierów, żywice naturalne w stanie surowym, żywice epoksydowe do pokrywania
ścian, żywice naturalne do użytku w produkcji substancji

507338
(220) 2019 11 28
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Secretto
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, galaretki, 30 wyroby
cukiernicze i słodycze, lody.
507366
(220) 2019 11 29
APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boiskobranie
(210)
(731)

Nr ZT6/2020
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(531) 21.03.01, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rezerwowanie obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych,
udostępnianie sal gimnastycznych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, obsługa obiektów sportowych,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, trenowanie.
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507402
(220) 2019 12 09
ITELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apostol
(210)
(731)

507369
(220) 2019 11 29
APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QMS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, analiza położenia
(stanu) firmy, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstwa, zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, opracowywanie informacji o firmie, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji handlowych i biznesowych, sporządzanie raportów biznesowych, gospodarczych
i ekonomicznych, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, weryfikacja przetwarzania danych, 42 audyt jakości, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości towarów i usług, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena wydajności przetwarzania danych,
usługi testowania zgodności, testowanie, analiza i ocena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji.
507373
(220) 2019 11 29
APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QMS+
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 24.13.09, 29.01.14
(510), (511) 35 audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, analiza położenia
(stanu) firmy, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstwa, zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, opracowywanie informacji o firmie, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji handlowych i biznesowych, sporządzanie raportów biznesowych, gospodarczych
i ekonomicznych, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, weryfikacja przetwarzania danych, 42 audyt jakości, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości towarów i usług, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena wydajności przetwarzania danych,
usługi testowania zgodności, testowanie, analiza i ocena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji.

(531) 02.09.01, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, użytkowe programy
komputerowe do pobrania.
(210) 507409
(220) 2019 11 29
(731) AUGUSTYN TOMASZ AUGUSTYN STUDIO, Kłodzko;
GŁOWACKA JOANNA SPOT MANAGEMENT, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Evergreen
(510), (511) 35 agencje modelek, usługi agencji modelek
i modeli, usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli
i modelek.
(551) wspólne prawo ochronne
507411
(220) 2019 11 29
KARCIARZ JACEK HANDEL OBWOŹNY. WYNAJEM
POKOI GOŚCINNYCH I ŻYWIENIE., Biały Dunajec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JK

(210)
(731)

(531) 09.05.01, 09.05.02, 09.01.01, 09.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, długie luźne stroje, obuwie,
nakrycia głowy, opaski na głowę, kurtki [odzież], dzianina
[odzież], legginsy, okrycia wierzchnie [odzież], piżamy, sandały, szaliki, koszule, obuwie, spódnice, spódnico-spodenki,
maski na oczy do spania, skarpetki, pantofle domowe, garnitury, pulowery, koszulki z krótkim rękawem, rajstopy, majtki,
bielizna osobista, stroje przeciwdeszczowe, buty za kostkę,
majtki dziecięce [odzież], pantofle kąpielowe, stroje plażowe,
obuwie plażowe, paski [odzież], botki, czapki [nakrycia głowy],
śliniaki dla dzieci [inne niż z papieru], odzież niemowlęca.
(210) 507418
(220) 2019 11 29
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MSFF MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL
FOLKLORYSTYCZNY

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, broszury,
czasopisma, druki, fotografie, skorowidze, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały dydaktyczne
i szkoleniowe, papeterie, periodyki, plakaty, podręczniki,
prospekty, publikacje drukowane, wydawnictwa, 35 usługi
udostępniania i zarządzania powierzchnią reklamową, usługi
organizacji wystaw handlowych i reklamowych w zakresie
upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół, firm,
urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające
na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, usługi promocji regionu Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie festiwali w celach
rozrywkowych, kulturalnych, szkoleniowych i edukacyjnych,
usługi festiwali folklorystycznych i muzycznych, rozrywka
w postaci festiwalu folklorystycznego, usługi w zakresie
edukacji, nauki i kultury, usługi popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw
poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, usługi publikacji, w tym również publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych.
507424
(220) 2019 12 01
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Grupa Spożywcza
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, substancje chemiczne
do stosowania jako składniki produktów spożywczych, konserwanty do żywności, witaminy dla przemysłu spożywczego, polepszacze smaku do żywności, intensyfikatory smaku
do żywności, środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, przyprawy chemiczne [do produkcji żywności],
środki klarujące, bakterie używane do produkcji żywności,
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białka spożywcze jako surowce, chemiczne dodatki do żywności, chemiczne substytuty cukru, dodatki chemiczne
do przetwórstwa mięsnego, emulgatory do stosowania
w produkcji żywności, enzymy dla przemysłu spożywczego,
glukoza dla przemysłu spożywczego, gluten dla przemysłu
spożywczego, proteiny dla przemysłu spożywczego, kofeina
i ekstrakt kofeiny używany w przemyśle spożywczym, środki
stabilizujące do żywności, produkty chemiczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, przeciwutleniacze
do użytku w produkcji artykułów spożywczych, sztuczne
preparaty słodzące, alkohole cukrowe, środki chemiczne
do użytku w produkcji wina, środki chemiczne do użytku
w warzeniu piwa, 2 preparaty do barwienia żywności, barwniki do żywności i napojów, dodatki do użytku jako barwniki
do artykułów spożywczych, barwniki słodowe, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, karmel [barwnik
do żywności], 4 energia elektryczna, energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, wióry drewniane do wędzenia i przyprawiania
żywności, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne, pliki multimedialne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, czasopisma elektroniczne, gazety elektroniczne do pobrania,
pobieralne broszury elektroniczne, e-booki, podcasty, videocasty, komputerowe bazy danych, terminarze i organizery
do pobrania, które można wydrukować, komputerowe bazy
danych, 16 torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, opakowania do artykułów spożywczych,
worki i torby papierowe do pakowania i przechowywania
artykułów spożywczych, kartony do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, papier do pakowania
i przechowywania artykułów spożywczych, folie do pakowania i przechowywania do artykułów spożywczych, papierowe pudełka na jajka, torebki do mrożonek, materiały drukowane, biuletyny informacyjne, broszury, prospekty, raporty, czasopisma branżowe, periodyki [czasopisma], katalogi,
ulotki drukowane, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, terminarze, kalendarze drukowane, notesy, afisze, plakaty, 29 nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, oleje i tłuszcze jadalne, mleczne produkty, produkty serowarskie, przekąski
na bazie sera, margaryna, masło, mleko, śmietana, twaróg,
maślanka, zsiadłe mleko, desery mleczne, jogurty, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ryby konserwowane, ryby
mrożone, ryby przetworzone, ryby wędzone, potrawy rybne,
gotowe posiłki składające się głównie z ryb, galaretki rybne,
pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, koncentraty zup, buliony, kostki do zup, mieszanki do zup, pasty do zup, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna,
wieprzowina, wołowina, cielęcina, podroby, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), przekąski na bazie mięsa, produkty mięsne
mrożone, potrawy mięsne gotowane, mięso mrożone, mięso
pieczone, mięso konserwowane, mięso świeże, mięso wędzone, mięso suszone, bekon, golonka, kiełbasy, burgery, flaki, kaszanka, salceson, gulasze, konserwy mięsne, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, pikle, korniszony, kapusta kwaszona, chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, frytki, przeką-
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ski na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, purée ziemniaczane, knedle ziemniaczane, płatki ziemniaczane, desery
owocowe, dipy, konserwy, marynaty, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, mieszanki owoców suszonych, mrożone owoce, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, pasztet warzywny, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa marynowane, warzywa
mrożone, warzywa w puszkach, dżemy i marmolady owocowe, galaretki z warzyw, galarety mięsne, naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, przetworzone owady i larwy, 30 cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, chipsy
zbożowe, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki
zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], gotowe posiłki w formie
pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone
posiłki składające się głównie z ryżu, placki, przekąski na bazie zbóż, aromaty do żywności, dodatki smakowe do zup,
dodatki smakowe z mięsa, dodatki smakowe z ryb, dodatki
smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], mieszanki
przypraw, ekstrakty przypraw, esencje herbaciane, esencje
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, marynaty, mieszanki przypraw, ocet, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty przyprawowe,
przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe
do żywności i napojów, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy w proszku, sosy [przyprawy], sosy owocowe, zioła
do celów spożywczych, zioła suszone, gotowe sosy, ketchup,
mięsne sosy, majonez, musztarda, preparaty do sporządzania sosów, sosy w proszku, batony zbożowe i energetyczne,
chleb, cukierki, batony i guma do żucia, słodycze, czekolada,
mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby piekarnicze, krakersy, chleb i bułki, słodycze nielecznicze, brązowy
cukier, cukier, cukier puder, fruktoza do celów spożywczych,
miód, naturalne substancje słodzące, produkty spożywcze
z cukru do przyrządzania deserów, słodkie polewy i nadzienia, substytuty cukru, syropy i melasa, cappuccino, czekolada
w proszku, esencje kawowe, herbaty ziołowe [napary], kawa
mielona, kawa rozpuszczalna, kawa w postaci całych ziaren,
napary ziołowe, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje
sporządzone z kakao, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże
i zaczyny, makarony, potrawy na bazie mąki, preparaty zbożowe, przyprawy do pieczenia, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, zboża, artykuły spożywcze ze zbóż, preparaty
zbożowe składające się z otrębów, mąka, mąka zbożowa,
mąka ziemniaczana, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana,
mąka owsiana, mąka pszenna, mąka żytnia, skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, płatki śniadaniowe, owsianka
i grysik, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane
i pszeniczne, przetworzone ziarna, ryż, zboża przetworzone,
produkty żywnościowe z ryżu, kasze spożywcze, kasza gryczana, kasza manna, muesli, owsianka, proszek do pieczenia,
soda do pieczenia, mieszanki do przyrządzania chleba,
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, surowe
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i nieprzetworzone produkty rolne, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, surowe i nieprzetworzone produkty
akwakultury, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], słód i zboża nieprzetworzone, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, surowe i nieprzetworzone ziarna, ziarna [zboże], ziarna
[nasiona], nasiona dla rolnictwa, nasiona warzyw, nasiona
roślin, nasiona owoców, nasiona kwiatów, drób [żywy], ryby
żywe, świnie, żywe bydło, zwierzęta gospodarskie, karmy
i pasze dla zwierząt, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje gazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje proteinowe, soki, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], napoje warzywne, napoje owocowe, syropy do napojów, owocowe nektary, bezalkoholowe, woda
[napoje], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, alkohole wysokoprocentowe, wina musujące, wina stołowe, napoje alkoholowe
z owoców, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe aromatyzowane,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie rynku rolno-spożywczego, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
analiza rynków zbóż, usługi w zakresie promocji eksportu,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, przygotowanie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie marketingu
produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi organizowania, planowania i prowadzenia imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
promowanie towarów i usług osób trzecich w internecie,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi porównywania cen, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi,
36 dzierżawa gospodarstw rolnych, wycena majątku rolnego, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 39 magazynowanie i przechowywanie zbóż, rzepaku i surowców pochodzenia rolniczego,
składowanie produktów rolnych, magazynowanie rolniczych
artykułów spożywczych, transport produktów rolnych, pakowanie i składowanie towarów, usługi magazynowania
i udostępniania sprzętu i obiektów magazynowych, usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi transportu towarów w warunkach chłodniczych, usługi
wynajmu modułów i pojemników, do magazynowania
i transportu, usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi doradcze w zakresie magazynowania towa-
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rów, usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy towarów, usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy artykułów spożywczych, usługi przeładunkowe, usługi w zakresie
spedycji towarów, usługi w zakresie logistyki transportu, ładowanie i wyładowanie pojazdów, usługi rozładowywania
i przepakowywania towarów, usługi magazynowania towarów usługi składowania towarów, usługi przechowywania
żywności, usługi przechowywania i magazynowania towarów w chłodniach, usługi opakowywania i pakowania towarów, pakowanie produktów spożywczych, usługi doradcze
w zakresie pakowania towarów, usługi etykietowania,
40 usługi w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, owoców
i warzyw, przetwarzanie żywności i napojów, konserwowanie napojów i żywności, młynarstwo, obróbka żywności gotowanej, palenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie
mleka, przetwórstwo ryb, mielenie żywności, puszkowanie
żywności, rozdrabnianie żywności, usługi konserwacji żywności, usługi pasteryzacji żywności i napojów, usługi wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spożywczych, ubój zwierząt
gospodarskich, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, 41 zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi edukacyjne dotyczące
przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu spożywczego, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konkursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 42 usługi
badawcze w zakresie rolnictwa, badania w dziedzinie żywności, badanie jakości produktów, badania dotyczące upraw
rolnych, kontrola artykułów spożywczych, kontrola hodowli
żywego inwentarza, kontrola w rolnictwie, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, ocena jakości produktów, testowanie artykułów spożywczych, certyfikacja [kontrola jakości], testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich
do celów certyfikacji, doradztwo techniczne w zakresie usług
badawczych dotyczących artykułów spożywczych, konsultacje na temat higieny żywności, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze w zakresie upraw
rolniczych, usługi w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich,
usługi weterynaryjne i rolnicze, hodowla zwierząt, usługi hodowli ryb, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, usługi z zakresu szkółek roślin, wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 45 usługi w zakresie pomocy prawnej,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia
usług prawnych.
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507425
(220) 2019 12 01
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Cukier „Terminal Cukrowy” w Gdańsku Oddział
KSC S.A.
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, opakowania do artykułów spożywczych, worki i torby papierowe do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, kartony do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, papier do pakowania
i przechowywania artykułów spożywczych, folie do pakowania i przechowywania do artykułów spożywczych, 30 cukier,
cukier biały, cukier brązowy, cukier turbinado, cukier do produkcji galaretek, cukier do produkcji przetworów owocowych, cukier gotowany, cukier granulowany, cukier gronowy,
cukier inwertowany [sztuczny miód], cukier karmelizowany,
cukier owocowy, cukier palmowy, cukier płynny, cukier puder, cukier surowy, cukier w kostkach, cukier kandyzowany
do celów spożywczych, naturalne substancje słodzące, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, substytuty cukru, 39 usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy cukru, usługi w zakresie pakowania i składowania cukru,
usługi w zakresie rozładowywania i przepakowywania cukru,
usługi w zakresie magazynowania cukru, usługi transportu
towarów drogą wodną i lądową, usługi tranzytowe, usługi
przeładunkowe, usługi w zakresie logistyki transportu, usługi
w zakresie spedycji towarów, usługi przewożenia i dostarczania towarów, usługi rozładowywania i przepakowywania towarów, usługi śledzenia i lokalizowania towarów, usługi magazynowania towarów, usługi składowania towarów, usługi
opakowywania i pakowania towarów, usługi etykietowania,
usługi magazynowania i udostępniania sprzętu i obiektów
magazynowych, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, usługi wynajmu modułów i pojemników do magazynowania i transportu, usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu towarów, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie magazynowania towarów, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie pakowania towarów.
(210) 507433
(220) 2019 12 02
(731) OPALIŃSKI RAFAŁ, Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) Talentowskaz
(510), (511) 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
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w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), doradztwo zawodowe, wystawianie spektakli
rewiowych, wystawianie spektakli na żywo.
507441
(220) 2019 12 02
WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECTRUM SMART

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 diody świecące [LED], wyświetlacze, wyświetlacze z diodami LED, zasilacze prądu stałego i zmiennego,
zasilacze napięcia stabilizowanego, zasilacze sieciowe, prostowniki, transformatory, bezpieczniki topikowe, światła
błyskowe [sygnały świetlne], błyskowe żarówki, drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], neony
reklamowe, baterie, baterie do oświetlania, latarnie sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, szyldy
[znaki] świecące, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
znaki, świecące, światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], świetlne tablice znaków, świetlne znaki nawigacyjne
do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, znaki podświetlone, znaki świetlne, wtyczki, wtyczki elektryczne, elektryczne wtyczki połączeniowe, gniazdka elektryczne, kable
elektryczne, kable elektroniczne, styki elektryczne, złączki
[elektryczność], włączniki światła, przełączniki elektryczne,
przełączniki czasowe automatyczne, sterowniki elektryczne,
ściemniacze światła, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, kamery wideo, kamery termowizyjne, kamery na podczerwień, kamery aktywowane
ruchem, wykrywacze [detektory], czujniki piezoelektryczne,
czujniki ultradźwiękowe, czujniki wibracji, czujniki temperatury, czujniki zanieczyszczenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki
poziomu, czujniki przyspieszenia, czujniki odległości, czujniki
ciśnienia, czujniki optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki dymu, czujniki ruchu, czujniki gazu, czujniki dwutlenku
węgla, czujniki tlenku węgla, czujki do alarmów, urządzenia
do wykrywania dymu, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, alarmy akustyczne, syreny, alarmy bezpieczeństwa, systemy alarmowe,
systemy monitorowania alarmów, 11 lampki elektryczne
na choinki, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych,
świecące numery na domy, lampiony elektryczne, reflektory, kuliste klosze do lamp, obudowy do lamp, szkła do lamp,
lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych,
lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, lampy oświetleniowe z diodami świecącymi
LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe
LED, lampy uliczne, latarki, lampy do bezpiecznego oświetlenia, światła bezpieczeństwa reagujące na ruch, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe z diodami świecącymi LED, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, elektryczne żarówki oświetleniowe, elektryczne
żarówki oświetleniowe LED, żarówki do kierunkowskazów
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w pojazdach, urządzenia do oświetlania pojazdów, reflektory
do pojazdów, światła do pojazdów, instalacje oświetleniowe
do pojazdów, reflektory samochodowe, światła do rowerów,
lampy kierunkowskazów do samochodów, 35 zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: oświetlenie, urządzenia i instalacje do oświetlania, lampy, części do lamp i oświetlenia, wyświetlacze, zasilacze, sygnalizacja świetlana i mechaniczna,
znaki świetlne i nawigacyjne, tablice świetlne i nawigacyjne,
wtyczki, gniazdka, przełączniki, włączniki, kable, styki, złączki, sterowniki elektryczne, elektroniczne sterowniki do lamp
i oświetlenia, kamery, wykrywacze, czujniki, urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, alarmy.
(210)
(731)
(540)
(540)

507445
(220) 2019 12 02
SKIBIŃSKA EWA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
POZASYSTEMOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

(531)

03.11.01, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 44 pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach,
usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi pielęgniarskiej
pomocy domowej, usługi pomocy medycznej, usługi telemedyczne, usługi medyczne.
507449
(220) 2019 12 02
GIL ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE ADAL, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) ADAL
(510), (511) 11 lampki na choinki świąteczne, kolorowe
światełka do dekoracji świątecznych!, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne światełka okolicznościowe, japońskie lampiony papierowe, lampiony elektryczne,
oświetlenie nastrojowe, świece elektryczne, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie elektryczne dekoracyjne, 26 kwiaty sztuczne, girlandy sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, sztuczna
ozdobnie kształtowana roślinność, sztuczne girlandy bożo(210)
(731)
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narodzeniowe z lampkami, sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne warzywa,
sztuczne wieńce, wieńce z kwiatów sztucznych, 28 sztuczne choinki, choinki z materiałów syntetycznych, grające
ozdoby choinkowe, łańcuchy do dekoracji choinek, okrycia
na stojaki choinkowe, ornamenty choinkowe, ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, stojaki do choinek, strzelające zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku,
świąteczne skarpety na prezenty, świeczniki na choinki, zabawkowe choinki, dekoracje świąteczne, 35 prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
oświetlenie, urządzenia i instalacje oświetleniowe, oświetlenie choinkowe i świąteczne, dekoracje świąteczne, choinki,
stojaki do choinek, ozdoby choinkowe, sztuczne kwiaty i rośliny, sztuczne owoce i warzywa, sztuczne girlandy i wieńce,
kwiaty, rośliny.
507488
(220) 2019 12 02
GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAPHITE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, preparaty do hartowania i lutowania metali, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu,
wkłady klejowe przeznaczone dla przemysłu, 3 płótno ścierne, polerujące i szmerglowe, siatki ścierne, krążki do polerowania, kamienie szlifierskie, środki do szlifowania, środki
do polerowania, papier polerujący, środki czyszczące do rąk
do usuwania silnych zabrudzeń, smarami, tłuszczami, olejami, sadzą, pyłem węglowym, farbami, smołą, klejami, pasty
BHP, kamień polerski, kreda malarska, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, kreda czyszcząca, materiały ścierne, wosk do parkietów, preparaty do udrażniania rur, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty do czyszczenia tapet, środki do czyszczenia, szorowania
i ścierania, mydła, żele i płyny do mycia, środki antybakteryjne, preparaty przeciwgrzybiczne, 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, rudy (kruszce), statuetki z metali
nieszlachetnych, taśmy metalowe do ładunków, imadła
warsztatowe metalowe, zasuwy metalowe, zamki na zasuwy,
sworznie metalowe, metalowe zamknięcia do pudełek, metalowe kasetki, łańcuchy metalowe, zaciski do kabli lub rur
metalowe, haki metalowe do wieszania odzieży, złącza metalowe do łańcuchów, dzwonki nieelektryczne, odrzwia metalowe, zamknięcia drzwi (nieelektryczne), metalowy osprzęt
do drzwi metalowych, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kołatki do drzwi, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, skrobaczki metalowe do drzwi, metalowe ograniczniki do drzwi, usztywniacze metalowe, metalowe okucia budowlane, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okucia metalowe do mebli,
okucia metalowe do okien, kraty i ruszty metalowe, drobnica
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żelazna, zawiasy metalowe, haki metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, metalowe bransoletki
identyfikacyjne dla szpitali, tabliczki identyfikacyjne metalowe, metalowe okucia drzwiowe, klucze, kółka metalowe
do kluczy, rękojeści noży metalowe, gałki metalowe, uchwyty metalowe, drabiny metalowe, skrzynki na listy metalowe,
metalowe obejmy, metalowe zawiesia do przenoszenia ładunków, metalowe pasy do przenoszenia ładunków, zamki
metalowe inne niż elektryczne, zamki do toreb metalowe,
zamki metalowe do pojazdów, skarbonki metalowe, gwoździe, smarowniczki, tablice rejestracyjne metalowe, kłódki,
kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy
metalowe, pierścienie metalowe, nity metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, łańcuchy zabezpieczające
metalowe, śruby metalowe, kapsle do korkowania metalowe,
plomby ołowiane, uszczelki ołowiane, drut do lutowania metalowy, zamki sprężynowe, sprężyny (drobnica metalowa),
metalowe skrzynki na narzędzia (puste), skrzynki metalowe,
rączki do narzędzi metalowe, liny stalowe, kłódki szyfrowe,
metalowe linki rowerowe, wkładki profilowe metalowe, kastry metalowe, kątowniki budowlane metalowe, kątowniki,
metalowe, modułowe wykładziny ścienne, metalowe lub
aluminiowe organizery, metalowe tablice narzędziowe, metalowe platformy do podwieszania pod sufitem, metalowe
siatki na towary, elektrody do spawania, stal narzędziowa,
stal ostrzowa, druty do napawania, 7 obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, elektronarzędzia, wiertarki, wiertarko-wkrętarki, młotkowiertarki, szlifierki,
opalarki, pilarki, wkrętaki akumulatorowe, wkrętarki, wyrzynarki, strugi elektryczne, zszywacze elektryczne, mieszarki
do masy gipsowej, zapraw klejowych lub farb, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła [części maszyn], maszynowe piły otwornice, tarcze [części maszyn], dyski [części
maszyn], szczotki [części maszyn], kamienie szlifierskie jako
części maszyn, ściernice, frezy, kluczyki do uchwytów wiertarskich, przewody ssące jako części maszyn, pistolety klejowe, pistolety natryskowe, pistolety do pompowania kół
z manometrem, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do ropowania, pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do mycia na wodę i powietrze, pistolety
do mas silikonowych, pistolety pneumatyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety dozujące klej elektryczne,
pistolety [maszyny], pistolety do malowania, klucze pneumatyczne, nasadki łożyskowe, palniki gazowe do cięcia, maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia [elektryczne], generatory prądu, maszyny do grawerowania, gwinciarki [do nakrętek], gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania, kompresory [maszyny], krajalnice [maszyny], ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe [maszyny], obrabiarki
do metalu, miksery [maszyny], młotki [części maszyn], młoty
elektryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne,
młoty udarowe, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, nitownice [maszyny], noże
[części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, ostrza [części maszyn], maszyny
do ostrzenia, stoły [części maszyn], pasy do kół pasowych,
podajniki taśm [maszyny], pompy [maszyny], pompy [części
maszyn lub silników], pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], piły [maszyny], piły łańcuchowe,
podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia]
elektryczne, awaryjne agregaty prądotwórcze, przecinarki
[obrabiarki], strugarki, świdry górnicze, świdry wiertnicze
[części maszyn], tokarki [narzędzia mechaniczne], transportery [maszyny], ubijaki [maszyny], uchwyty [części maszyn],
uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie
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[części maszyn], wyciągi towarowe, wycinarki, wykończarki,
wytłaczarki, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, maszyny do zawijania, pakowania, zawory [części maszyn], urządzenia do ssania powietrza, ostrzarki narzędziowe
[maszyny], maszyny na sprężone powietrze, podnośniki
[windy], podnośniki [urządzenia], filtry powietrza chłodnic
silników, maszyny do obróbki szkła, rozdrabniarki [maszyny],
tarcze szlifierskie [części maszyn], smarownice [części maszyn], imaki do narzędzi [części maszyn], etykieciarki, malaksery, urządzenia do malowania, reduktory ciśnienia [części
maszyn], przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie [części maszyn], przyrządy do lutowania
gazowego, lutownice gazowe, rozpylacze [maszyny], maszyny do obróbki kamienia, młoty dźwigowe, prostownice wątku [maszyny], prostownice do blach [maszyny], mieszadła
[maszyny], piły wyrzynarki, pilarki, myjki ciśnieniowe, brzeszczoty [części maszyn], statywy [części maszyn], akcesoria
do pistoletów [części maszyn], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, narzędzia pneumatyczne, rozpieraki [maszyny],
spawarki [maszyny], odkurzacze samochodowe, urządzenia
do spawania elektryczne, aparaty do lutowania elektryczne,
lutownice elektryczne, urządzenia do spawania za pomocą
ładunku elektrycznego, lampy lutownicze, spawalnicze, cęgi
[maszyny], koła zapadkowe [części maszyn], 8 narzędzia
ręczne, sterowane ręcznie, narzędzia ręczne nieelektryczne,
wyroby nożownicze, broń ręczna (biała), narzędzia ręczne
o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne nieelektryczne, narzędzia rolnicze ręczne, narzędzia do ogrodownictwa ręczne,
broń biała (boczna), rozpylacze do środków owadobójczych
(narzędzia), szydła, siekiery, siekierki, sierpaki, wiertła (części
narzędzi), wiertła ręczne (narzędzia), ostrza (narzędzia ręczne), ostrza (broń), ostrza (noże) do strugów, świdry, piły kabłąkowe, oplatarki (narzędzia), żelazka znakujące przez wypalanie, wiertarki ręczne piersiowe, otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki ręczne (narzędzia), przecinaki ręczne, dłuta, rębaki (noże), zaciski ciesielskie
i bednarskie, topory rzeźnicze, kosiarki ręczne (narzędzia),
wyroby nożownicze, przyrządy do cięcia, wycinarki (narzędzia ręczne), gwintowniki (narzędzia), kopaczki ręczne (narzędzia), koparki do rowów (narzędzia ręczne), ośniki, oprawki wiertarskie (narzędzia), ubijaki do gruntu (narzędzia brukarskie), ostrzarki (ręczne), rozprężarki (narzędzia ręczne), pilniki
(narzędzia), żelazka nieelektryczne, noże do mizdrowania
skóry, obudowy do piły ręcznej, narzędzia do zbierania owoców ręczne uruchamiane ręcznie, dłuta wklęsłe (żłobaki),
skrobaczki do czyszczenia dna łodzi (narzędzia), toczaki - kamienie do ostrzenia (narzędzia ręczne), pistolety (narzędzia
ręczne), młotki (narzędzia), pompki ręczne, toporki, noże myśliwskie, dźwigniki sterowane ręcznie (podnośniki), piły wyrzynarki, noże, dłuta do otworów gniazdowe (przysieki), łapki
do wyciągania gwoździ (narzędzia), narzędzia do wyciągania
gwoździ, igłowe pilniki, cęgi do cięcia drutu (narzędzia ręczne), dziurkacze numerujące, żelazka do strugów, strugi,
szczypce, kleszcze, noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze, dziurkacze rewolwerowe (narzędzia ręczne), przebijaki
(narzędzia), tarniki, tarki (narzędzia ręczne), żyletki, nitownice
(narzędzia ręczne), młotki nitownicze (narzędzia), gwintownice (narzędzia), śrubokręty, wkrętaki, przyrządy do ostrzenia,
osełki do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręczne, ostrza nożyc,
przyrządy nożycowe ręczne, nożyce, brzeszczoty pił (części
narzędzi ręcznych), ostrza do piły, oprawy do piły ręcznej,
piły (narzędzia), noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, nożyczki, skrobaki (narzędzia), cykliny ręczne (narzędzia),
przedłużacze do korb do gwintowników, łopaty (narzędzia),
młoty kowalskie, szpadle (narzędzia), klucze maszynowe stałe (narzędzia), klucze nastawne, szpachle, łopatki (narzędzia),
węgielnice (narzędzia), narzędzia do wytłaczania, stemple
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(narzędzia), młotki kamieniarskie, kamienie szlifierskie, pokrętki do gwintowników obsługiwane ręcznie, klucze
do gwintowników, przycinarki do rur (narzędzia), przyrządy
do cięcia rur, pincety, osełki, młotki blacharskie, łomy, akcesoria ślusarskie, mianowicie podpora teleskopowa, gwintowniki, pokrętło do gwintowników, narzynki, wkrętaki, dobijaki
do gwoździ, wycinaki do otworów, szczotki (narzędzia obsługiwane ręcznie), piły do metalu, piły do drewna, piły specjalne zawarte w tej klasie, piły kątowe, skrzynki uciosowe, zdzieraki, ściski, kielnie i pace (narzędzia ręczne), narzędzia ręczne
do szkła, narzędzia do glazury (narzędzia ręczne), wyciskacze
(narzędzia), klucze i szczypce do rur, końcówki wkrętakowe
(części narzędzi), opalarki (narzędzia ręczne), zestawy kluczy
nasadowych, nasadki (części narzędzi), akcesoria do narzędzi
ręcznych zawarte w tej klasie (części narzędzi), klucze (narzędzia ręczne), klucze motoryzacyjne, zszywacze (narzędzia
ręczne), smarownice (narzędzia), osprzęt do smarownic (części narzędzi), lejki i olejarki (narzędzia), odciągarki oleju (narzędzia), pompy do oleju (narzędzia ręczne), narzędzia wielofunkcyjne ręczne z wieloma końcówkami o różnej przydatności, imadła, imadła metalowe, pasy monterskie, pompki
ręczne, żelazka elektryczne, narzędzia traserskie do wyznaczania linii na płaszczyźnie, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolująco-sterujące, urządzenia do gaszenia
ognia, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, kwasomierze do akumulatorów, alarmy, alarmy
dźwiękowe, sygnalizatory akustyczne, baterie do oświetlania, baterie do latarek kieszonkowych, baterie elektryczne,
urządzenia do ładowania baterii, wykrywacze (detektory),
wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, ściemniacze światła (regulatory) elektryczne, przyrządy do pomiaru odległości, sprawdziany (wzorniki),
lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji, łaty
i tyczki do niwelacji, niwelatory (poziomnice), przyrządy
do ustalania linii poziomej, miary, przyrządy pomiarowe, narzędzia pomiarowe specjalne, suwmiarki, linijki (przyrządy
miernicze), miarki (przyrządy miernicze), śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikrometry, wagi,
wagi wysokiej dokładności (laboratoryjne), aparatura do precyzyjnych pomiarów, miary zwijane krótkie, miary składane,
taśmy miernicze, łaty murarskie, poziomnice, poziomnice laserowe, manometry, próbniki napięcia, próbniki do badania,
testowania inne niż do celów medycznych, wskaźniki nachylenia, wskaźniki temperatury, ciśnieniomierze, sygnalizatory
automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów,
wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia, mierniki
ciśnienia, lornetki, lunety, pryzmaty (optyka), odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież kuloodporna, ognioodporna, ochronna przed promieniowaniem,
środkami chemicznymi, kaski ochronne, maski ochronne,
osłony do ochrony twarzy robotników, rękawice do ochrony
przed wypadkami, filtry do masek do oddychania, gogle,
ochronniki słuchu, maski, kaski, okulary i tarcze spawalnicze,
rękawice do ochrony przed promieniowaniem, rękawice dla
nurków, hełmy żołnierskie, wtyczki i inne kontakty (elektryczne), woltomierze, złącza do drutów i przewodów elektrycznych, sprawdziany (wzorniki), platforma informatyczna
do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające łączność internetową i łączność typu użytkownik z użytkownikiem (P2P) za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia
elektroniczne, tablice magnetyczne, 11 urządzenia do wentylacji, instalacje do wentylacji, wentylatory do systemów
wentylacji, przenośne urządzenia do wentylacji, wiatraki na-
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pędzane silnikiem do wentylacji, dmuchawy do wentylacji
zasilane elektrycznie, wentylatory turbinowe [aparatura
do wentylacji], filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji,
urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, światła do rowerów, urządzenia do podgrzewania kleju, obudowy
do lamp, lampy oświetleniowe, palniki do lamp, lampy elektryczne, klosze do lamp, latarki, latarnie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, zapalniczki
do gazu, latarki kieszonkowe, kolektory słoneczne (ogrzewnictwo), oprawy halogenowe, lampy warsztatowe, ogrzewacze przepływowe do wody, 12 artykuły motoryzacyjne: części zamienne i wyposażenia pojazdów lądowych, części składowe do pojazdów, wozy, wózki, wózki wahadłowe, wózki
bagażowe, wózki bębnowe do węży elastycznych, wózki
na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki
używane do sprzątania, pojazdy lądowe i wodne oraz części
zamienne do nich, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub w wodzie, amortyzatory do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, środki
antypoślizgowe do opon samochodowych, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, czopy do osi pojazdów, dachy opuszczane w samochodach, zestawy do reperacji dętki, zestawy narzędzi do reperacji dętki, łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji
dętki, dzwonki do rowerów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów,
uszczelki przylepne z kauczuku do naprawy dętek, kierownice pojazdów, kierownice rowerów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, szczęki, kołpaki, klocki hamulcowe do pojazdów, kolce do opon, ogumienie do kół do pojazdów, napinacze do szprych do pojazdów, koła do pojazdów, obręcze kół pojazdów, piasty kół pojazdów, szprychy
kół pojazdów, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łańcuchy transmisyjne do pojazdów lądowych, markizy samochodowe, maski silników samochodowych, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, napinacze do szprych do kół, obudowy
części pojazdów lądowych, inne niż silników, ogumienie
opon, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, opony,
wentyle do opon pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, osie do pojazdów, osłony do rowerów, pedały do rowerów, klapy do podnośników, poduszki powietrzne, pompy
powietrzne do samochodów, ciężarki do wyważania kół
w pojazdach, klaksony do pojazdów, pokrowce na pojazdy,
siedzenia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szyby do pojazdów, pompki rowerowe, pompki nożne
do kół, rowery, taczki, wózki składane, części do rowerów, nagrzewnice samochodowe elektryczne, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów,
kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, podpórki do pojazdów jednośladowych, pontony, urządzenia
przeciwodblaskowe do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów
lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przerzutki
do rowerów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, siodełka, spojlery do pojazdów, zderzaki
do pojazdów, wycieraczki, złącza do pojazdów lądowych,
spinacze elastyczne na bagażnik, 16 linijki rysownicze [kreślarskie], ołówki, pędzle, pieczęcie [stemple], szczotki [pędzle]
malarskie, wałki malarskie, wałki do farb, wałki do malowania
ścian, ławkowce, rolki (pędzle malarskie), rączki do wałków,
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folie malarskie, zestawy malarskie, podkładki samoprzylepne,
taśmy przylepne do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, kleje do materiałów papierniczych lub użytku
domowego, kreda do znakowania, uchwyty do kredy, noże
do papieru [artykuły biurowe], wyroby drukarskie, materiały
drukowane, formularze, broszury, katalogi, prospekty, książki,
podręczniki, periodyki, kalendarze, almanachy, notatniki, notesy podręczne, publikacje drukowane, gazety, czasopisma,
foldery, indeksy, skorowidze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne,
rysunki, odbitki, 17 węże i przewody giętkie niemetalowe,
rury elastyczne niemetalowe tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, rękawice izolacyjne, zaprawy izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, izolatory, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, liny gumowe, materiały ciepłochronne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały na uszczelnienia okien i drzwi,
materiały uszczelniające, części zamienne do kauczuku
do narzędzi, 18 puste torby monterskie, torba – stołek na narzędzia, torba na narzędzia, paski monterskie, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, siatki zbrojeniowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe panele ścienne, syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne, płyty ścienne z tworzyw sztucznych, maty ścienne, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, dźwigary
niemetalowe, gips, glina, profile niemetalowe do gzymsów,
gzymsy niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe,
okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, platformy podwodne niemetalowe, podkłady
niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
podpory niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, schody niemetalowe,
ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe,
pokrycia niemetalowe ściany, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, terakota, zaprawa budowlana, znaki
niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe
i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, platformy do podwieszania pod sufitem (np. do przechowywania sprzętu wodnego w garażu), 20 stojaki do garderoby, kastry niemetalowe,
stoły warsztatowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, imadła warsztatowe niemetalowe, uchwyty [zaciski]
z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, nity, śruby, sworznie,
trzpienie, zawiasy niemetalowe, numery domów nieświecące, niemetalowe, niemetalowe tablice na ogłoszenia, palety
załadowcze i transportowe niemetalowe, kozły do piłowania, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, skrzynie [paki] niemetalowe, stoły metalowe, meble, przemieszczalne regały
do przechowywania, stelaże niemetalowe, niemetalowe
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platformy do podwieszania, regały, stojaki do garderoby,
skrzynki uciosowe inne niż narzędzia, niemetalowe skrzynki
narzędziowe, zamknięcia niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe
do składowania i transportu, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, zaciski do kabli niemetalowe, niemetalowe uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów
drenażowych, osprzęt niemetalowy do mebli, dybie i kołki
niemetalowe do ścian, niemetalowe listwy, nity, podkładki,
kapturki, kołnierze, wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby,
uszczelki, zawiasy, niemetalowe łączniki do zamocowań,
kratki ochronne niemetalowe, kraty kominkowe niemetalowe, niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi, półki magazynowe, sworznie niemetalowe, zawory niemetalowe inne
niż części maszyn, odbojniki drzwiowe niemetalowe, przewietrzniki z tworzywa sztucznego, tuleje siatkowe plastikowe, niemetalowe elementy złączne, opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych do łączenia rur, krzyżyki dystansowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne,
zamki nieelektryczne i niemetalowe, meble z tworzyw
sztucznych, śpiwory, meble kempingowe i turystyczne, posłania, koraliki na siedzenia, kliny do płytek ceramicznych
z tworzywa sztucznego, szafy i organizery z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice narzędziowe do wieszania
narzędzi, czopy niemetalowe, dekoracje przestawne, drabiny
z drzewa lub tworzyw sztucznych, taśmy drewniane, klamki
do drzwi niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi,
osprzęt niemetalowy do okien, pojemniki na paliwo płynne
niemetalowe, kozły do piłowania, zamknięcia do pojemników niemetalowych, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrowce na odzież, półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach, przewijaki, pulpity [meble], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe,
rolety wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, siedzenia metalowe, siennik, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie [paki] z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki na zabawki, stoiska wystawowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, wózki meblowe, wywieszki (tabliczki z drewna lub tworzyw sztucznych), zaciski niemetalowe do kabli, zaczepy
niemetalowe do szyn na ubrania, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, dźwignie do podnoszenia mebli lub drzwi, stojaki
do garderoby, kastry niemetalowe, stoły warsztatowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, imadła warsztatowe
niemetalowe, uchwyty [zaciski] do z tworzyw sztucznych
do kabli lub rur, nity, śruby, sworznie, trzpienie, zawiasy niemetalowe, numery domów nieświecące, niemetalowe, tablice na ogłoszenia, palety załadowcze i transportowe niemetalowe, kozły do piłowania, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, skrzynie [paki] niemetalowe, stoły metalowe, 22 siatki
do przechowywania towarów, zabezpieczenia sznurowe
ładunku, zabezpieczenia siatkowe ładunku, niemetalowe
pasy do transportu ładunków, pasy niemetalowe do zabezpieczania ładunków, niemetalowe zawiesia ze sznurów i tkanin do transportu ładunków, liny, sznurki, sznury, torby, torebki i worki do pakowania, transportu i przechowywania
materiałów, hamaki, pasy do transportu bagażu niemetalowe, namioty, sznury traserskie, sieci, markizy, brezenty, liny
holownicze do pojazdów, liny niemetalowe, niemetalowe
nosidła do transportu ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy, taśmy do związywania niemetalowe, uprzęże niemetalowe do przewożenia ładunków, worki do transportu
i przechowywania materiałów luzem, drabinki sznurowe, za-
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bezpieczenia ładunku niemetalowe zawarte w tej klasie, liny
holownicze do samochodów, liny niemetalowe, nosidła
do transportu ładunków niemetalowe, plandeki, szelki
do transportu ładunków niemetalowe, taśmy do związywania
niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa
artykułów metalowych, gumowych, z tworzywa sztucznego,
chemicznych, motoryzacyjnych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, papierowych,
wzornictwa przemysłowego, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, BHP, do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco-sterujących, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń do gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi w zakresie obsługi reklamacji,
administracja w zakresie umów o naprawę i serwisowanie,
usługi Call-Center, mianowicie przetwarzanie zleceń i przetwarzanie reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie
i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych,
mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub
przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji
(handel elektroniczny) przez hotline serwisową, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych
i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi,
planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, informacja on-line dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów,
kuponów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków
wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym,
usługi marketingowe, usługi marketingu szeptanego i rekomendacyjnego, marketing za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internetu, interaktywna witryna internetowa on-line do umieszczania ofert,
promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez
globalną sieć komputerową, dostarczanie interaktywnego
panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej
do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania
i promocji, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi agencji reklamowych,
usługi reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi agencji public relations, wynajem czasu
i miejsca reklamowego we wszystkich środkach masowego
przekazu, organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz
wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego lub handlowego, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi - bazami danych, komputerowe zarządzanie
plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja
informacji prowadzona w komputerowych bazach danych,
reklama towarów - ukazanie zalet towaru celem ich zakupu,
prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja próbek
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towarów i materiałów w celach reklamowych, publikowanie
i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów,
materiałów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa, usługowa, usługi tłumaczenia, zarządzanie sprzedażą
przez Internet, prenumerata gazety, obróbka tekstów, usługi
przeglądu prasy, przeprowadzanie sondaży, badania i analiza
rynku, usługi w zakresie analizy kosztów, sporządzanie statystyk badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet
wypełnianych on-line, przetwarzanie danych, 37 instalacja,
naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie
przeglądu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV,
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pneumatycznych,
urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego
dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn
i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, również w ramach serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego, usługi budowlane, budowa, instalacja
sieci internetowych, telekomunikacyjnych, usługi doradztwa
budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
urządzeń, urządzeń klimatyzacyjnych, systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, usługi w zakresie budowy,
instalowania pawilonów, stoisk, sklepów i boksów targowych, handlowych i reklamowych, 38 prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, dostarczanie publikacji elektronicznych
on-line nie ściągalnych, usługi związane z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych
publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak Internet lub
na zapotrzebowanie per faxpolling, usługi agencji informacyjnej, mediowej i prasowej, usługi związane z komunikacją
świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania
transmisji multimedialnych, usługi przekazywania informacji
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego
i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, 42 obsługa elektronicznej i internetowej
platformy obsługi handlu elektronicznego, reklamacji narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych
i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów
i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, obsługa interaktywnej witryny internetowej on-line do umieszczania ofert,
promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez
globalną sieć komputerową, obsługa interaktywnej witryny
internetowej on-line dotyczącej marketingu za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych,
Internetu, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu
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masowego, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
elektronarzędzi i narzędzi, badania naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
oraz serwisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie serwerów, tworzenie, utrzymywanie,
projektowanie i redagowanie serwisów internetowych WWW,
obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój produktów
multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów
grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo i rozwój produktów, produktów multimedialnych, multimedialnego software,
usługi programistyczne.
507512
(220) 2019 12 03
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moja Karta Premium w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa,
bankowość.
(210)
(731)

507514
(220) 2019 12 03
BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMO

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 4 biopaliwo, 11 urządzenia grzewcze biokominki, 37 urządzenia instalacyjne biokominków.
507516
(220) 2019 12 03
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SARCOFREN
(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)

507521
(220) 2019 12 03
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) COGNITYNA
(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)
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507526
(220) 2019 12 03
SIONKOWSKA PAULINA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BiznesMamy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, promowanie wydarzeń specjalnych, marketing
imprez i wydarzeń, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, 41 prowadzenie seminariów, organizacja seminariów, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych,
organizowanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie
seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów
dotyczących biznesu, prowadzenie seminariów i kongresów,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie
seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
(szkolenia], prowadzenie kursów, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu,
prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu biznesu, organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, usługi
doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych
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rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym
zarządzaniem czasem, prowadzenie kursów szkoleniowych
na temat zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach z zarządzania, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów
dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, organizacja webinariów, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących handlu,
organizowanie i obsługa konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie
konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem,
organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, planowanie konferencji
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie corocznych konferencji
związanych z nabywaniem, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji.
507537
(220) 2019 12 03
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moja Lokata Premium w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa,
bankowość.
(210)
(731)

507540
(220) 2019 12 03
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moja Lokata Premium na Start w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa,
bankowość.
(210)
(731)

507549
(220) 2019 12 03
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) SOLTRES
(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.
507565
(220) 2019 12 03
POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Świat Ubezpieczeń
(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 on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla 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 on-line,
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe
i marketingowe 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 zwią(210)
(731)
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zane 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.
507570
(220) 2019 12 02
TYLKA PIOTR DREWNIANE TECHNOLOGIE
BUDOWLANE, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DETEB DREWNIANE TECHNOLOGIE BUDOWLANE
(210)
(731)

(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.04.07, 26.11.02, 26.01.06
(510), (511) 37 usługi budowlane; budowa części budynków; budowanie nieruchomości; budownictwo; usługi
konstrukcyjne; naprawy budynków; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze dotyczące
remontów budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych
konstrukcji; instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, wznoszenie konstrukcji drewnianych, ciesielstwo, usługi dekarskie.
507573
(220) 2019 12 03
MARCELA MARIUSZ KAT DAR OGRÓD SYSTEM,
Grzechynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBER HOSTEL

(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.14, 26.01.16,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 hotele, hostele, pensjonaty, motele, domy
turystyczne, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi rezerwacji pokojów, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, usługi barowe, stołówki,
kawiarnie.
(210)
(731)

507575
(220) 2019 12 03
SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
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(540) (znak słowny)
(540) Share Your Love
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa,
biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kasetki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe,
sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
507577
(220) 2019 12 03
SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Dream
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa,
biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kasetki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe,
(210)
(731)
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sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
507578
(220) 2019 12 03
SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) The Light
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa,
biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kasetki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe,
sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
(210)
(731)

507579
(220) 2019 12 03
SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) This is Love
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa,
biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżute(210)
(731)
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ria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kasetki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe,
sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
507580
(220) 2019 12 03
SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Fairytale
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa,
biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kasetki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe,
sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
(210)
(731)

507583
(220) 2019 12 03
SAVICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) The Journey
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z me(210)
(731)

Nr ZT6/2020

tali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa,
biżuteria dla dzieci, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki
[biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki
pozłacane, bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, imitacja biżuterii,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kasetki na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klejnoty, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, naszyjniki,
nici z metali szlachetnych, obrączki ślubne, nici ze złota [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici z metali szlachetnych
[biżuteria], oszlifowane diamenty, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
pierścienie (ozdoby), pierścionki, pierścionki zaręczynowe,
sygnety, wisiorki, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii, zapięcia
do naszyjników, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do naszyjników, zegarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

507605
(220) 2019 12 04
STOWARZYSZENIE EKSPERTKI RAZEM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
E ekspertki razem

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, usługi rozrywki, usługi
związane ze sportem i kulturą.
507611
(220) 2019 12 04
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DLA ZWIERZĄT,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.23, 03.01.24, 02.09.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 16 papier
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach:
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druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma,
książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów) afisze, plakaty, albumy,
bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, obwoluty i okładki
papierowe na dokumenty, segregatory na dokumenty, materiały drukowane, emblematy, pieczęcie papierowe, plansze
i płytki grawerskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, oprawy na luźne kartki, koperty, książki, zakładki do książek, papier do pisania listów, notatniki, notesy podręczne, noże
do papieru, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe
na dokumenty, okładki, opakowania z papieru lub tektury, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, przyciski
do papieru, artykuły papiernicze, przybory do pisania, kartki
z życzeniami okolicznościowe, 25 bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony, koszule, koszulki gimnastyczne,
krawaty, legginsy, marynarki, mundury, nakrycia głowy, odzież,
odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, pulowery, spodnie, koszulki sportowe, swetry,
trykoty, T-shirty, 38 usługi w zakresie agencji informatycznej:
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi w zakresie
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi w zakresie przekazu
cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, 41 usługi w zakresie rozrywki: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi w zakresie nauczania,
usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych dźwiękowych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze-publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej
produkcji telewizyjnej i filmowej.
507616
(220) 2019 12 04
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) OCUSEPT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów
stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu.
(210)
(731)

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

507621
(220) 2019 12 04
JAROSZ-HAPONIK KATARZYNA, Polanka Wielka
(znak słowno-graficzny)
h.t. architekci
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(531)

26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 37 usługi dotyczące doradztwa budowlanego,
prowadzenie nadzoru budowlanego i inwestorskiego, usługi
remontowo-budowlane w zakresie budynków, 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, badania architektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi doradcze z zakresu
architektury, usługi planowania urbanistycznego, projektowanie obiektów budowlanych, usługi architektoniczne związane
z wykańczaniem wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz,
wzornictwo przemysłowe w zakresie mebli i wnętrz.
(210) 507625
(220) 2019 12 04
(731) Weber-Stephen Products LLC, Palatine, US
(540) (znak słowny)
(540) WEBER
(510), (511) 11 grille oraz pokrywy do grilli.
507630
(220) 2019 12 04
AKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) ConSEL
(510), (511) 9 programy komputerowe użytkowe, programy
komputerowe dla łączności dyspozytorskiej, programy komputerowe do współpracy z systemami łączności radiowej,
programy do telemetrii i telesterowania, 42 instalacja, utrzymanie, aktualizacja, konserwacja, serwis oprogramowania
komputerowego, instalacja, utrzymanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania dla systemów łączności, badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego dla systemów łączności, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego dla systemów łączności.
(210)
(731)

507647
(220) 2019 12 04
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Zapiecek
(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)
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(210)
(731)

507658
(220) 2019 12 05
AB KOSMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATELIER BELLEZZA
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

nowe, nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk
wzorów na tkaninach, nadruk na pokryciach ściennych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk wzorów na odzieży, nadruk wzorów na ceramice, nadruk wzorów na szkle, nadruk
wzorów na materiałach biurowych, nadruk wzorów na powierzchniach drewnianych.

507662
(220) 2019 12 05
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) LEW
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak:
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla,
ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych
paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 507663
(220) 2019 12 05
(731) DOLNIK KATARZYNA GRATISOWNIA.PL, Plichowice
(540) (znak słowny)
(540) GRATISOWNIA
(510), (511) 16 albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, klasery na znaczki, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, bloczki do notowania, bloki papierowe,
broszury, broszury drukowane, cenniki, kalendarze, notesy,
kołonotatniki, notatniki, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne w pudełku, flipcharty, datowniki, długopisy,
długopisy kolorowe, zakreślacze, druki, druki handlowe, farby szkolne, kredki, akwarele, ołówki, ołówki automatyczne,
ołówki kreślarskie, ołówki stolarskie, zestawy kreślarskie, zestawy piśmiennicze, organizery na biurko, organizery do materiałów piśmienniczych na biurko, pióra wieczne, pióra
kulkowe, foliopisy, markery permanentne, flamastry, gumki
do ścierania, koszulki na dokumenty, teczki na dokumenty,
biurowe gadżety reklamowe, linijki, identyfikatory [artykuły
biurowe], 40 nadruk aplikacji na odzież, nanoszenie aplikacji
na odzież, barwienie tkanin, barwienie tekstyliów, barwienie
odzieży, cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, druk sitowy, druk typograficzny,
druk wywabowy, tampodruk, drukowanie, drukowanie 3D,
drukowanie cyfrowe, drukowanie fotograficzne, druk reklamowy, drukowanie na zamówienie produktów opatrzonych
logotypem zlecającego do celów reklamowych, drukowanie na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie
reklam, drukowanie książek, grawerowanie, hafciarstwo, introligatorstwo, laminowanie, nadruk wzorów na płytki dywa-

507665
(220) 2019 12 05
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) SOBIANEK Ekogroszek QUEEN
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa
węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny
węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, ekogroszek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny,
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako
paliwo, ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego,
ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych,
konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych
w pojemniki, oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla,
paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.
507668
(220) 2019 12 05
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) PANTERA
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny
jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak:
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie
miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla,
ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla
kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych
paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, oraz worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.
(210)
(731)

(210) 507675
(220) 2019 12 05
(731) BARSZCZ TOMASZ INTER-LOGISTIC, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SEKURECO

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
czopy osi pojazdów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce
do pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, okładziny hamulcowe do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów,
podwozia pojazdów, podwozia samochodów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące
samochodowe, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów.
507677
(220) 2019 12 05
DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOSOL

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 środki zabezpieczające przed rdzą, preparaty
zabezpieczające przed rdzą, oleje przeciwrdzewne, preparaty ochronne do metali, preparaty ochronne do drewna,
smary przeciwrdzewne, 3 preparaty do usuwania rdzy, środki
do usuwania rdzy.
507703
(220) 2019 12 06
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) LECĄ ŻURAWIE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

507718
(220) 2019 12 06
SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M.
SPÓŁKA JAWNA, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SOLTRADE
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 26.11.08,
29.01.14
(510), (511) 4 paliwa, paliwa samochodowe, 19 beton,
37 konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, wulkanizacja, usługi stacji obsługi pojazdów, wynajem koparek,
39 przewóz samochodami ciężarowymi.
(210) 507736
(220) 2019 12 06
(731) XUAN HUNG DINH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUNLANSE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy,
buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty
sznurowane, buty turystyczne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim,
drewniaki i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci,
obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe,
sandały, sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały,
drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny jako obuwie, apaszki,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję,
bermudy, bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla
mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek,
biustonosze miękkie, biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki,
bokserki damskie, chustki na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dresy wiatroszczelne,
duże luźne kaptury, dżinsy, eleganckie spodnie, funkcjonalne
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie,
garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury
w sportowym stylu, golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze
nieprzemakalne, halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki
skórzane, kamizelki z polaru, kąpielówki, komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety
skórzane, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule
hawajskie, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
nocne, koszule sztruksowe, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu rashguard, kożuchy, krawaty, krótkie
kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie spodnie,
krótkie płaszcze, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki
futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki
pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, majtki, majtki damskie,
marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze
na kolana [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze
szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla
chłopców, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia
dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze,
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półgolfy, rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki,
skarpetki antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki,
spodnie [nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane,
spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki
bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe,
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety,
nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia
głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych
i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych
i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet.
(210) 507738
(220) 2019 12 06
(731) SANOFI PASTEUR société anonyme, Lyon, FR
(540) (znak słowny)
(540) IMOVAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, szczepionki.
(210) 507744
(220) 2019 12 06
(731) KARAŹNIEWICZ MARIUSZ MARLIT, Sudwa
(540) (znak słowny)
(540) SU-2
(510), (511) 12 rowery, 28 deski kitesurfingowe, deski surfingowe, deski wakeboardingowe, deski windsurfingowe, deski
paddleboardingowe (SUP).
507749
(220) 2019 12 06
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHIEDEL DUAL STAL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.08
(510), (511) 6 rury metalowe, kanały metalowe na rury wentylacyjne, rury metalowe do gazów, przewody i rury do centralnego ogrzewania metalowe, metalowe okładziny kominowe, nasady kominowe metalowe, strażaki kominowe metalowe, metalowe końcówki kominowe, metalowe bloki kominowe, deflektory kominowe metalowe, kominowe trzony
metalowe, kominy metalowe, kominy stalowe, rury stalowe,
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w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, pręty stalowe
walcowane na gorąco, rury stalowe zwijane na gorąco, modułowe prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, pręty
stalowe wykończane na zimno, stal, stal nierdzewna, okucia
stalowe, odlewy stalowe, konstrukcje stalowe, rury ze stali
nierdzewnej, modułowe systemy kominów ze stali, rury i rurki ze stali, połączenia z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu
stali i tytanu, 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie takie jak:
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.
(210)
(731)
(540)
(540)

507761
(220) 2019 12 06
URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
Spark eye

(531) 27.05.01, 26.11.01, 02.09.04
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów, oprawki do okularów,
futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki do okularów,
sznurki do okularów, przyrządy i urządzenia optyczne dla
celów badawczych i poznawczych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni
palnej, mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy optyczne, futerały na urządzenia optyczne,
soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 35 salony
optyczne, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
także przez Internet artykułów optycznych, artykułów medycznych o przeznaczeniu okulistycznym, okularów, szkieł
i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów
do soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych
oraz okularów korekcyjnych, dodatków do odzieży, akcesoriów do okularów, biżuterii, sprzętu optycznego, akcesoriów
okulistycznych, oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi jako zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.
507774
(220) 2019 12 08
INTEGRACYJNA AKADEMIA PIŁKARSKA
STARACHOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO STAR
STARACHOWICE, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) STARACHOWICE SKS „STAR” 1926
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD 4WALL

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, 19 pokrycia ścienne nie z metalu, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], 40 drukowanie, drukowanie 3D, 42 projektowanie dekoracji wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)
24.01.03, 24.01.05, 26.04.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15,
25.01.05, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 41 organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie meczów piłki nożnej, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu piłki
nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, obozy piłki nożnej, nauczanie
gry w piłkę nożną, szkolenia sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, szkolenia zawodników sportowych, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, szkolenia sędziów sportowych,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, edukacja sportowa,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje dotyczące
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi akademii
piłkarskich, szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia sportowe,
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, trenowanie, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
usługi w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi trenerskie, usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi sportowe, obozy sportowe, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego,
organizowanie obozów sportowych, informacje na temat
sportu, nauka w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu
sportowego.

507809
(220) 2019 12 09
ORLECKI JAKUB AMBER, Mogilno
(znak słowno-graficzny)
Cazz STAINLESS STEEL

(531)

(210) 507793
(220) 2019 12 09
(731) DUDCZAK ELŻBIETA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Terapia Bezpiecznego Wnętrza
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)

507800
(220) 2019 12 09
GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.
507813
(220) 2019 12 09
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KETOFARM
(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)

507814
(220) 2019 12 09
LOKUM E. GRZEGORZ, A. ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKAMEDIK PL

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, wynajmem nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami.
(210) 507848
(220) 2019 12 09
(731) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW LEAF, Karczew
(540) (znak słowny)
(540) ORGANIC LEAF
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
świadczone przez osoby lub instytucje, którym celem jest
przede wszystkim pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi oraz pomoc w zarządzaniu
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w zakresie działalności gospodarczej i handlowej przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, 41 nauczanie i kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie kursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
507852
(220) 2019 12 09
GALERIA CAFE BARTŁOMIEJ SMOK I SPÓŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKO GORZKI 20 SG 12
DOM KAWIARNIANO-BAROWY
(210)
(731)

(531) 25.01.25, 26.04.03, 26.01.05, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, usługi barowe.
(210) 507875
(220) 2019 12 10
(731) DUMANA JULIA PUFIKA-PUFY I FOTELE, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) SEROTONINA.
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
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z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych.
(210)
(731)
(540)
(540)

507876
(220) 2019 12 10
DUMANA JULIA PUFIKA-PUFY I FOTELE, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
SEROTONINA.

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczę-
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ca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych.
(210) 507880
(220) 2019 12 10
(731) BAJER DARIA DOM PRZYJĘĆ KALIMERA, Lyski
(540) (znak słowny)

73

(540) Kalimera
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe.
507904
(220) 2019 12 11
GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENACTIV
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
29 nabiał i substytuty nabiału, 32 napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
507909
(220) 2019 12 11
GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
29 nabiał i substytuty nabiału, 32 napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
507920
(220) 2019 12 11
SOBIK TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
SOB-DREW, Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLARSTWO SOB-DREW Tomasz Sobik
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
24.17.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 schody drewniane, balustrady, drzwi i ościeżnice niemetalowe, w tym drewniane, okna i okiennice niemetalowe, w tym drewniane, podłogi drewniane, w tym parkiety, niemetalowe materiały konstrukcyjne dachowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe budynki przenośne, w tym drewniane, półfabrykaty drewniane,
w tym belki, deski, płyty, poręcze, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, boazerie, altany [konstrukcje niemetalowe], niemetalowe konstrukcje budowlane,

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

drewno budowlane, drewno obrobione i częściowo obrobione, elementy i materiały wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy i materiały budowlane niemetalowe,
37 usługi prac remontowych, montażowych i wykończeniowych, w tym montażu schodów, drzwi, ścianek działowych,
kominków, kładzenia podłóg, usługi budowlane, usługi ciesielskie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego,
usługi uszczelniania budynków.
507957
(220) 2019 12 11
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
LOTNICTWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MINIB
(510), (511) 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi
marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, targów
w celach handlowych i reklamowych, usługi relacji z mediami, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów- tablic reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
marketing ukierunkowany, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, badania rynkowe,
badania opinii publicznej, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi nauczania
i rozrywki, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów,
konkursów, pikników naukowych, usługi wydawnicze,
kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie obiektów
i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, szkolenia dla
pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie
latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych,
organizowania pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
fotografia lotnicza.
(210)
(731)

507968
(220) 2019 12 11
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
LOTNICTWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Noc w Instytucie Lotnictwa
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej i ich zespoły, części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej , lekkie statki powietrzne, bezzałogowe
statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem elektrycznym, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach
powietrznych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie,
pontony, pojazdy podwodne, 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie
materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych,
usługi relacji z mediami, usługi public relations, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych

(210)
(731)
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lub reklamowych, marketing ukierunkowany, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
41 usługi nauczania i rozrywki, organizacja seminariów,
szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników naukowych,
usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia
personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza.
507986
(220) 2019 12 12
ESPACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Runowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPACIA

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania, elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, elektryczne kable grzewcze,
elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne maty grzewcze,
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia grzewcze na podczerwień,
urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze
sufitowe, folie grzewcze na podczerwień, panele grzewcze
na podczerwień, grzejniki na podczerwień, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną,
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu.
507996
(220) 2019 12 12
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) technika i technologia w przemyśle mleczarskim
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 41 sympozja, konferencje.
507998
(220) 2019 12 12
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ogólnopolskie święto sera
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(540) the King JAKOŚĆ PREMIUM 100% CELULOZY 6 rolek
4 miękkie warstwy Papier toaletowy super soft

(531) 08.03.08, 08.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali.
(210) 507999
(220) 2019 12 12
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) ŁYGUSIE
(510), (511) 29 soki owocowe i warzywne, napoje owocowe i warzywne, przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, sosy do sałatek, owoce i warzywa konserwowane,
suszone i gotowane, pikle, składniki warzywne do sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury, dżemy,
bakalie i ich mieszanki, skórki z owoców kandyzowane,
chipsy na bazie warzyw, chipsy na bazie owoców, daktyle, migdały preparowane, orzechy preparowane, orzeszki
arachidowe preparowane, rodzynki, pestki słonecznika,
oleje i tłuszcze jadalne, masło, 30 przekąski z pieczywa
chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane
w czekoladzie, draże kukurydziane, draże kukurydziane
w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, płatki
śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty
zbożowe, wyroby cukiernicze i czekoladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne do ciast,
suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, batony,
chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czekoladki
z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki owocowe,
lody, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła suszone,
zioła przetworzone, przyprawy, miód.
508017
(220) 2019 12 13
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) DECOMORRENO
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao,
wyroby z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant, czekolada w proszku, czekolada do picia,
wyroby z czekolady, kakao ciemne, kakao aromatyzowane,
kawa instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, krem czekoladowy, kremy czekoladowo-orzechowe, kremy z orzeszków arachidowych.

(531) 03.01.08, 24.09.02, 10.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

508088
(220) 2019 12 16
CZARSKA DANIELA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
D

(531) 24.09.02, 27.05.01
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób
trzecich w zakresie informacji wewnętrznej i komunikacji interpersonalnej.
508116
(220) 2019 12 16
POLISA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISA EXPERT CENTRUM UBEZPIECZEŃ

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 508020
(220) 2019 12 13
(731) STANISZEWSKI WALDEMAR OMEGA, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 10.03.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego, pośrednictwo w usługach finansowych, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, usługi doradcze
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa
ubezpieczeniowego.
508211
(220) 2019 12 18
STANKOWSKA AGNIESZKA VILLA HARMONIA
BOUTIGUE HOTEL, Drawsko Pomorskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) VILLA HARMONIA BOUTIQUE HOTEL slow life

(531) 26.07.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 zapewnienie pomieszczeń na uroczystości, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnienie żywności
i napojów w restauracjach, zapewnienie zakwaterowania
tymczasowego.
508241
(220) 2019 12 18
KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA VENDITO, Nowy Dwór
Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LALUNIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, pierścionki,
wisiorki, zawieszki, bransoletki [biżuteria], kolczyki, klipsy,
łańcuszki [biżuteria], naszyjniki, korale, amulety, ozdoby [biżuteria], pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, zegary
i zegarki, broszki [biżuteria], breloczki do kluczy.
508267
(220) 2019 12 19
FIJAŁKOWSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FIMEX,
Golce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENMEMORY MATERACE
(210)
(731)

(531) 02.03.05, 02.03.23, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 materace dmuchane do celów medycznych,
materace do celów medycznych, materace do wózków
szpitalnych dla pacjentów, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace nadmuchiwane do celów
medycznych, materace ortopedyczne do użytku medycznego, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu
się odleżyn, materace położnicze, materace powietrzne dla
dzieci [do celów medycznych], materace powietrzne dla
niemowląt [do celów medycznych],materace zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza,
20 łóżka, pościel, materace, poduszki, łóżka zawierające
materace z wkładem sprężynowym, materace, materace
dmuchane, materace dmuchane kempingowe, materace
kempingowe, materace łóżkowe, materace nadmuchiwane,
inne niż do celów medycznych, materace ogniotrwałe, materace piankowe, materace puchowe z pierzem [piernaty],
materace sprężynowe, materace sprężynowe do łóżek, ma-
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terace typu futon [inne niż materace położnicze], materace
wykonane z elastycznego drewna, materace z lateksu, maty
do drzemki [poduszki lub materace], nakładki na materace,
piankowe materace kempingowe, podstawy pod materace,
sprężynowa podstawa materaca [box spring], 24 dopasowane pokrowce na materace, koce [podkłady] na materace,
ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrycie na materace, wsypy (pokrowce
na materace i poduszki).
508278
(220) 2019 12 19
CZERNIKOWSKA JOANNA, DEMSKI GRZEGORZ
AUREA PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) Radioprotect Aurea Pharma
(510), (511) 5 lecznicze preparaty toaletowe, leki pomocnicze i preparaty do celów medycznych, maści i preparaty
do celów farmaceutycznych, maści i preparaty do leczenia
oparzeń słonecznych.
(210)
(731)

508291
(220) 2019 12 20
NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AdW Apteki dla Was
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty
do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
środki do higieny jamy ustnej, środki toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego i weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, bandaże opatrunkowe, bandaże elastyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, substancje chłonne do higieny osobistej, produkty higieniczne dla kobiet, podpaski, podpaski
higieniczne, chusteczki antybakteryjne, dodatki dietetyczne,
dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki(lekarstwa), eliksiry (preparaty farmaceutyczne), farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gazy opatrunkowe, insulina,
kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, kremy
farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople do oczu, krople
do uszu, krople witaminowe, lecznicze balsamy, lecznicze
szampony, lekarstwa, leki homeopatyczne, leki weterynaryjne, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające, leki ziołowe, majtki do celów higienicznych, maści lecznicze, maści
do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, medyczne,
mineralne suplementy diety, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, pastylki do ssania na gardło, pastylki
na kaszel, pieluchy dla niemowląt i dzieci, plastry, opatrunki,
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plastry do użytku medycznego, plastry samoprzylepne, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty i materiały
farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty medyczne, preparaty witaminowe i mineralne, probiotyki (suplementy), spraye lecznicze, środki antykoncepcyjne,
środki dezynfekujące i antyseptyczne, środki przeciwbólowe,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, szampony lecznicze,
szczepionki, surowice, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki witaminowe, tampony, toniki do celów
leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, wkładki higieniczne, zioła lecznicze, herbata ziołowa (napoje lecznicze), mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 10 aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia medyczne do diagnostyki i kontroli oraz badania, urządzenia,
narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie krwi (do użytku medycznego), aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
przyrządy i przybory dentystyczne, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne, produkty i materiały do zszywania ran i zamykania ran, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, termometry lekarskie, 35 zarządzanie
programami i usługami refundowanych aptek, zapewnienie
wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, reklama i marketing,
prace biurowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie: produktów dla zdrowia,
urody i farmaceutyków, kosmetyków, witamin i produktów
dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny
osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, produktów farmaceutycznych, preparatów medycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycznych,
dietetycznej żywności i substancji dostosowanych do użytku leczniczego i weterynaryjnego, żywności dla niemowląt,
suplementów diety dla ludzi i zwierząt, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, środków odkażających, preparatów i artykułów
higienicznych, substancji chłonnych do higieny osobistej,
usługi dystrybucyjne materiałów reklamowych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 44 usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, sporządzanie receptur w aptekach,
usługi doradcze świadczone przez apteki, doradztwo dietetyczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie
receptur w aptekach, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej
dla ludzi, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych,
usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego.
508292
(220) 2019 12 20
NADMORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

77

(540) NCM

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, formularze (blankiety, druki), materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma fachowe, częściowo drukowane formularze, ulotki reklamowe,
plakaty, publikacje reklamowe, 35 pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, reklama i marketing, prace biurowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie produktów dla zdrowia, urody i farmaceutyków, kosmetyków, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej,
sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, usługi dystrybucyjne, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich,
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie klinikami medycznymi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi i w szpitalach, zarządzanie programami
i usługami refundowanych aptek, zapewnienie wsparcia
administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, 38 udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji wizyt lekarskich, usługi komunikacji internetowych, usługi dostępu do Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu,
przesyłanie informacji drogą on-line, przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, 39 transport pacjentów karetką, usługi karetkami ratunkowymi, usługi transportu chorych,
usługi transportu rannych, 44 usługi medyczne, zapewnienie leczenia medycznego, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjna opieka medyczna, badanie medyczne w celach diagnostycznych i leczniczych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, konsultacje
medyczne , opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie
leczenia medycznego, świadczenie usług medycznych,
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi opieki medycznej, usługi lekarskie, usługi badań lekarskich, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
pacjentów, prowadzenie diagnozy chorób, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi
(w zakresie zdrowia), masaże, opieka pielęgniarska (medyczna), ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, rehabilitacja fizyczna, świadczenie
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej
on-line, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej w domach, usługi badania krwi, usługi
dentystyczne, zapewnienie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi rentgenowskie, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych, szpitale,
usługi prywatnych szpitali, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi szpitalnych domów opieki, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycz-
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nych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi
diagnostyki medycznej (testy i analizy), usługi domów opieki
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną,
opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
usługi fizjoterapii, usługi rentgenowskie, usługi okulistyczne,
usługi ginekologiczne, usługi psychoterapeutyczne, usługi
psychiatryczne, usługi położnicze, usługi psychoterapeuty,
usługi ortodontyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie wizyt lekarskich,
usługi w zakresie wizyt domowych, terapia zajęciowa i rehabilitacji, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, sanatoria, domowa
opieka pielęgniarska, usługi farmaceutyczne, sporządzanie
receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
sporządzanie receptur w aptekach, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa
farmaceutycznego, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi.
508329
(220) 2019 12 19
MĄKOSZA TOBIASZ, KULESZA MACIEJ SANDWICZ
SZOP SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sandwicz Szop

(210)
(731)

(531) 03.06.01, 03.06.25, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, mleko i produkty mleczne, jaja, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, zupy, żywność przygotowywana z ryb,
30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, kasze spożywcze, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, naleśniki, przyprawy, sosy [przyprawy],
ciasta, ciasteczka, czekolada, gotowe potrawy na bazie makaronu, marynaty, pizza, placki, 43 restauracje, usługi kateringowe, usługi w zakresie żywności na miejscu i na wynos.
508331
(220) 2019 12 19
FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) Miazga
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe do pobrania, 41 prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów
w zakresie edukacji fizycznej, zajęć fitness i zdrowego odżywiania, prowadzenie zajęć dotyczących kontrolowania wagi,
prowadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, prowadzenie
zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie
ćwiczeń fizycznych, organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, usługi edukacyjne dotyczące
gotowania, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, szkolenie
w zakresie diety, usługi studia nagrań, usługi studia do prób
(210)
(731)

Nr ZT6/2020

[nagrywanie], usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, 44 usługi doradcze
w zakresie odżywiania, przygotowywanie indywidualnych
jadłospisów i zaleceń żywieniowych, usługi w zakresie odchudzania, planowania i nadzorowania efektów odchudzania, usługi w zakresie suplementacji, planowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, doradztwo
w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości
odżywczej produktów spożywczych.
508333
(220) 2019 12 19
BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV SPEC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia do budowy instalacji fotowoltaicznych, instalacje fotowoltaiczne, 37 budowa, instalacja, konserwacja,
naprawa, projektowanie instalacji fotowoltaicznych.
(210) 508355
(220) 2019 12 20
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Niebieski Szlak
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, mieszanki paliw, paliwa
z ropy naftowej, paliwa węglowodorowe, paliwo biodiesel,
niechemiczne dodatki do paliw, paliwa ze źródeł biologicznych, gazy do użytku jako paliwo, ropa naftowa, surowa lub
rafinowana, benzyna silnikowa, oleje silnikowe, smary do pojazdów silnikowych, oleje smarowe do silników pojazdów
mechanicznych, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru
dla stacji benzynowych, stacje generacji prądu, zasilacze
elektryczne [generatory], instalacje elektryczne [generatory],
elektryczne generatory dieslowe, generatory elektryczne
do pojazdów, generatory zasilania bezprzerwowego, generatory prądu przemiennego, przenośne generatory energii
elektrycznej, przenośne generatory prądu elektrycznego,
zestawy generatorów prądu elektrycznego, zestawy generatorów elektrycznych, generatory wytwarzające energię
elektryczną z energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory energii elektrycznej
napędzane energią wiatru, 9 stacje dokujące, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do ładowania
akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi tankowania
paliwa do pojazdów, naprawa lub konserwacja sprzętu stacji
benzynowych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, instalowanie generatorów prądu, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, doładowywanie baterii
i akumulatorów, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania
i chłodzenia, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i in-
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stalacji do wytwarzania energii, 39 usługi dystrybucji paliw,
organizowanie dystrybucji paliwa, przechowywanie energii
i paliw, usługi dystrybucji prądu elektrycznego, dostawa
i dystrybucja energii.
(210) 508357
(220) 2019 12 20
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) LOTOS Niebieski Szlak
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku w branży petrochemicznej, środki chemiczne stosowane jako dodatki
w procesie obróbki w branży petrochemicznej, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki do paliw będące związkami chemicznymi,
dodatki chemiczne do użytku w produkcji paliw, skoncentrowane dodatki chemiczne do paliw silnikowych, chemikalia
do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego
wzrostu [inne niż medyczne i weterynaryjne], środki chłodzące do silników pojazdów, dodatki detergentowe do paliw, dodatki detergentowe do użytku z olejami silnikowymi,
wodór, płynne gazy inne niż do celów medycznych, 4 paliwa, paliwa gazowe, mieszanki paliw, paliwa z ropy naftowej, paliwa węglowodorowe, paliwo biodiesel, niechemiczne dodatki do paliw, paliwa ze źródeł biologicznych, gazy
do użytku jako paliwo, ropa naftowa, surowa lub rafinowana,
benzyna silnikowa, oleje silnikowe, smary do pojazdów silnikowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru dla stacji
benzynowych, stacje generacji prądu, zasilacze elektryczne
[generatory], instalacje elektryczne [generatory], elektryczne
generatory dieslowe, generatory elektryczne do pojazdów,
generatory zasilania bezprzerwowego, generatory prądu
przemiennego, przenośne generatory energii elektrycznej,
przenośne generatory prądu elektrycznego, zestawy generatorów prądu elektrycznego, zestawy generatorów elektrycznych, generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, generatory energii elektrycznej napędzane
energią wiatru, 9 stacje dokujące, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania, urządzenia
do ładowania baterii, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
11 urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze
do cieczy, 12 pojazdy elektryczne, samochody elektryczne, elektryczne napędy do pojazdów, napędy elektryczne
do pojazdów lądowych, samochody elektryczne zasilane
z sieci, samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe
elektryczne do pojazdów lądowych, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi
tankowania paliwa do pojazdów, naprawa lub konserwacja
sprzętu stacji benzynowych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, instalowanie generatorów prądu,
instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, doładowywanie baterii i akumulatorów, instalacja urządzeń
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do wytwarzania energii, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz
i do dystrybucji gazu, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
39 usługi dystrybucji paliw, organizowanie dystrybucji paliwa, przechowywanie energii i paliw, usługi dystrybucji prądu
elektrycznego, dostawa i dystrybucja energii, 43 usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe,
bary przekąskowe.
508361
(220) 2019 12 20
MGM HR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) share hire

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego do wyszukiwania i zatrudniania pracowników, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 35 usługi zapewniania platformy
internetowej do wyszukiwania i zatrudniania pracowników,
usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy, usługi
w zakresie wyszukiwania i zatrudniania pracowników, usługi
doradcze dotyczące zatrudnienia.
(210)
(731)
(540)
(540)

508364
(220) 2019 12 20
ŁOŻYKOWSKI JACEK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Wartość Dodana

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architektury wnętrz, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne.
508373
(220) 2019 12 21
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM co ogarniają śniadania
(210)
(731)
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(531)

02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.13, 26.11.02, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne,
gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwiających,
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem
ananasowym, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety
[napoje], napoje zawierające soki warzywne [napoje], napoje
wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje
z owoców bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje z dodatkiem witamin [nie do celów
medycznych], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje
dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy [napoje], napoje
aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania
napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców
lub warzyw, soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne,
soki ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku jako
napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemoniady,
warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle
bezalkoholowe.
508374
(220) 2019 12 21
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM którzy są Ci bliscy
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bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem
ananasowym, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety
[napoje], napoje zawierające soki warzywne [napoje], napoje
wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje
z owoców bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje z dodatkiem witamin [nie do celów
medycznych], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje
dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy [napoje], napoje
aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania
napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców
lub warzyw, soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne,
soki ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku jako
napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemoniady,
warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle
bezalkoholowe.
508375
(220) 2019 12 21
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.13, 26.11.02, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne,
gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwiających,
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,

(531)

02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.13, 26.11.02, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne,
gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwiających,
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje
nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem
ananasowym, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety
[napoje], napoje zawierające soki warzywne [napoje], napoje
wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje
z owoców bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje z dodatkiem witamin [nie do celów
medycznych], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje
dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomidorowy [napoje], napoje
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aromatyzowane owocami, napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania
napojów gazowanych, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców
lub warzyw, soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne,
soki ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku jako
napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy do lemoniady,
warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle
bezalkoholowe.
508376
(220) 2019 12 21
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYM

(210)
(731)

05.07.13, 02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, gazowane napoje, proszki do napojów orzeźwiających, koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowe], toniki [napoje nielecznicze], napoje od alkoholizowane, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje z sokiem ananasowym,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, sorbety [napoje], napoje zawierające soki warzywne [napoje], napoje wzbogacone
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem
witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, napoje z owoców bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
sok pomidorowy [napoje], napoje aromatyzowane owocami,
napoje serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], pastylki do sporządzania napojów gazowanych, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe,
napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych],
napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, soki
owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki
owocowe do użytku jako napoje, nektary owocowe bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów,
syropy do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe.
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508377
(220) 2019 12 21
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Kotlin
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe
łagodne i pikantne, ketchupy, ketchupy łagodne i pikantne,
sosy i ketchupy smakowe, sosy, w tym do sałatek, majonez,
musztarda, musy i puree owocowe, sosy i polewy mleczno
- owocowe i śmietankowo - owocowe, sosy z żurawin lub
borówek.
(210)
(731)

508379
(220) 2019 12 22
NS ZOZ NEURO-MED. CENTRUM TERAPII NERWIC,
DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEURO-MED
(210)
(731)

(531)

(531)

05.01.03, 05.01.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych,
usługi prywatnych szpitali, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia
medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne,
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska,
konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy
chorób, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi
psychiatryczne, konsultacje psychiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, usługi
w zakresie leczenia uzależnień.
508381
(220) 2019 12 23
CTBAT International Co. Limited, Specjalny Region
Administracyjny Hong Kong, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) SHUANGXI

(531)

26.04.02, 26.04.10, 26.04.12, 26.01.12, 29.01.13, 27.05.01,
27.05.05, 09.01.09
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła
papierosowa, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierowych gilzach, papierosy
elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania.
(210) 508387
(220) 2019 12 23
(731) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) MODIVO FASHION
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, obsługa
programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży
z a pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne on-line, usługi handlu
detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-ekspor-
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towe, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
38 elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów-chatroomów, oraz forów
internetowych, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe-przesyłanie wiadomości internetowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku, portalu, w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do platform
handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu
użytkownikom do programów komputerowych w sieciach
danych.
(210)
(731)

508410
(220) 2019 12 23
FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
DR N. MED. KRZYSZTOF FICEK, Bieruń
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(540) (znak słowny)
(540) NINANKI FRIENDS
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne dotyczące
kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty
z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie, nakrycia
głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne,
pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem.
508414
(220) 2019 12 23
FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
DR N. MED. KRZYSZTOF FICEK, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) NINANKI FAMILY
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne dotyczące
kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty
z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie, nakrycia
głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne,
pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem.
(210)
(731)

508415
(220) 2019 12 23
FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
DR N. MED. KRZYSZTOF FICEK, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) NINANKI
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne dotyczące
kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty
z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie, nakrycia
głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
(210)
(731)
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do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne,
pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem.
508417
(220) 2019 12 23
GREL-SĘBA ANNA SEBADENT GABINETY
DENTYSTYCZNE, Zalasewo
(540) (znak słowny)
(540) SEBADENT
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(210)
(731)

508421
(220) 2019 12 23
SPACE HOLDING EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SKIDDOÜ
(510), (511) 12 wózki dziecięce, hulajnogi (pojazdy), samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, rowery, pojazdy do poruszania się po lądzie, pojazdy do poruszania się po wodzie,
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wózki dziecięce, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: hulajnogi
(pojazdy), usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: rowery, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pojazdy do poruszania się po lądzie,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pojazdy do poruszania się po wodzie, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły i sprzęt
sportowy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)

508429
(220) 2019 12 25
POWER PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power Profit

(210)
(731)

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.11.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instalacji
fotowoltaicznych, 37 montaż instalacji fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
(210) 508430
(220) 2019 12 26
(731) BAZYCHOWSKI MICHAŁ NOX EVENT, Reda
(540) (znak słowny)
(540) NOX
(510), (511) 20 skrzynie, skrzynie niemetalowe, niemetalowe
kontenery transportowe, pojemniki niemetalowe do transportu, skrzynki z zamkiem niemetalowe, 37 instalacja sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze dotyczące instalacji
sprzętu audiowizualnego, instalacja systemów telewizji
przemysłowej, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń oświetleniowych, wyposażanie wnętrz
pomieszczeń firmowych, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalowanie wyposażenia budynków, naprawa i konserwacja
urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych, 41 usługi związane z dyskotekami, usługi
rozrywkowe świadczone w dyskotekach, imprezy taneczne,
organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez muzycznych,
prowadzenie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja
imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez,
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie
przyjęć i imprez specjalnych, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
on-line i Internetu, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, usługi artystów estradowych
świadczone przez muzyków, rozrywka, usługi rozrywkowe, organizowanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja
o rozrywce, rozrywka z udziałem muzyki, usługi rozrywkowe
na żywo, usługi w zakresie organizacji rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup
muzycznych, rozrywka w postaci występów tanecznych
na żywo, świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępnianie sprzętu rozrywkowego, oświetlenie sceniczne do celów
rozrywkowych, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi
imprez, przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, udostępnianie sprzętu do karaoke, wypożyczanie
sprzętu do dyskotek, wypożyczanie sprzętu do oświetlania
sceny, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego.
508431
(220) 2019 12 26
LASER STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) LASERSTUDIO

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 panele metalowe, szyldy metalowe, metalowe szyldy reklamowe, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych,
statuetki wykonane z brązu, płyty pamiątkowe metalowe,
rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali nieszlachetnych, 14 spinki do mankietów, ozdobne wpinki do klapy,
broszki jako biżuteria, medale, odznaki pamiątkowe, odznaki
wpinane w klapę z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, statuetki wykonane z metali półszlachetnych, statuetki z kamieni szlachetnych, statuetki wykonane z kamieni
półszlachetnych, statuetki z metali szlachetnych i ich stopów, statuetki z metali szlachetnych, wpinki do klapy jako
biżuteria, medale pamiątkowe, tarcze pamiątkowe z metali
szlachetnych, 20 szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych,
szyldy reklamowe z drewna, szyldy z drewna lub tworzyw
sztucznych, tabliczki znamionowe, niemetalowe, statuetki wykonane z żywic syntetycznych, statuetki z bursztynu,
ozdobne statuetki wykonane z drewna, 26 ozdobne plakietki, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, broszki
jako dodatki do ubrań, emblematy wyszywane.
508432
(220) 2019 12 26
GURGUL MARIUSZ PIANOFORTE AGENCJA
ARTYSTYCZNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANOFORTE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe pawilony targowe, 15 akordeony,
automaty perkusyjne, bandoneony, drewniane dęte instrumenty muzyczne, elektroniczne syntezatory jako instrumenty muzyczne, elektroniczne urządzenia muzyczne do instruktażu, elektroniczne urządzenia muzyczne do ćwiczenia,
elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty blaszane,
instrumenty dęte, instrumenty elektroniczne, elektroniczne
sterowane komputerowo urządzenia muzyczne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, instrumenty
muzyczne dęte, instrumenty muzyczne dla dzieci, instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikroprocesora,
instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, instrumenty muzyczne
zawierające układy do modyfikacji sygnałów dźwiękowych,
muzyczne instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe,
języczki, katarynki, muzyczne instrumenty perkusyjne, czelesty, elektroniczne keyboardy jako instrumenty muzyczne,
elektryczne keyboardy jako instrumenty muzyczne, fisharmonie, fortepiany, klawiszowe instrumenty muzyczne, klawesyny, organy, pianina, pianole, akustyczne basy, altówki,
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bałałajki jako strunowe instrumenty muzyczne, bandżo, basy
jako instrumenty muzyczne, cymbały, cytry, elektryczne gitary basowe, gitary, gitary akustyczne, gitary basowe, gitary
elektryczne, harfy, instrumenty strunowe uderzane, kontrabasy, liry, lutnie, mandole, mandoliny, 19 stoiska targowe, pawilony targowe, niemetalowe pawilony targowe, 25 odzież,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież
dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa,
odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna
damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki,
28 sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, artykuły gimnastyczne i sportowe, deski do uprawiania sportów
wodnych, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gryfy do hantli do podnoszenia
ciężarów, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell,
kije do gier, kosze do gry w koszykówkę, ławki do użytku
sportowego, łyżworolki, łyżwy, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone
w ciężarki, narty, piłki do ćwiczeń, piłki jako sprzęt sportowy,
platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowania, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
rakiety do tenisa, rakiety do squasha, rękawice do gier, siatki
do celów sportowych, stacjonarne rowery treningowe,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, taśmy do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe, 35 marketing imprez i wydarzeń,
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promocja
targów do celów handlowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw
w celach biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów
w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, odzieży, 37 instalowanie stoisk targowych, budowa stoisk
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i sklepów targowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, usługi instalacji komputerów, instalacja
systemów komputerowych, instalacja sieci komputerowych,
modernizowanie sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu
komputerowego do systemów komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie
instalacji komputerów, aktualizacja komputerowego sprzętu
sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne usługi
konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, usługi
konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą
sprzętu komputerowego, 41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, planowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie
imprez kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych wynajem
sprzętu do użytku na imprezach sportowych, usługi agencji
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi doradcze
w zakresie organizowania imprez sportowych, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi komputerowe, inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki komputerowej, opracowywanie sieci
komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych,
aktualizacja programów komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, badania
technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, usługi monitorowania systemów
komputerowych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania
komputerowego dla systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów,
doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów,
usługi w zakresie grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie
sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi
doradcze w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie
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na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego
do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

508466
(220) 2019 12 24
BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze
(znak słowno-graficzny)
BARTEX WĘGIEL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla,
koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, usługi w zakresie reklamy promocji, marketingu i zarządzania, usługi handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów, usługi pośrednictwa handlowego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych,
39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie
węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.
(210) 508470
(220) 2019 12 24
(731) SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SAGITUM
(510), (511) 9 oprogramowanie, pakiety oprogramowania,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do telefonów komórkowych, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej,
programy komputerowe do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe bazy danych, programy sterujące
komputerowe, nagrane, komputery, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA],
komputery przenośne [podręczne], urządzenia do fakturowania, komputery cienki klient, 35 sprzedaż, w tym za pośrednictwem sieci Internet: oprogramowania komputerowego oprogramowania do telefonów komórkowych, dostar-
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czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
Business Intelligence [analityki biznesowej], audyt działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej w zakresie technologii teleinformatycznych, audyt działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja
stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 42 inżynieria oprogramowania, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa, konserwacja oprogramowania, usługi doradcze związane z oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, sieci
informatycznych, komputerowych baz danych, usługi doradcze i konsultingowe związane bezpieczeństwem cyfrowym, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych,
analizy systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, hosting serwerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
(210) 508475
(220) 2019 12 24
(731) SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Sagitum

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie, pakiety oprogramowania,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do telefonów komórkowych, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, programy komputerowe do przetwarzania danych,
oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, komputerowe bazy danych, programy sterujące komputerowe, nagrane, komputery, komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], urządzenia do fakturowania, komputery cienki klient, 35 sprzedaż,
w tym za pośrednictwem sieci Internet: oprogramowania
komputerowego oprogramowania do telefonów komórkowych, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], audyt działalności gospodarczej, audyt działalności
gospodarczej w zakresie technologii teleinformatycznych,
audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 inżynieria oprogramowania,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, konserwacja oprogramowania,
usługi doradcze związane z oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego,
sieci informatycznych, komputerowych baz danych, usługi
doradcze i konsultingowe związane bezpieczeństwem cyfrowym, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, analizy systemów komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
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mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, prace badawczo - rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej.
508480
(220) 2019 12 24
RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sticky Fingers RESTO & PIZZA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne, organizowanie koncertów muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, nocne kluby, dyskoteki,
43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługowa działalność
gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), puby, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

508555
(220) 2019 12 30
JANICKI DOMINIK, Borek Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
AGRO SELNET

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 7 narzędzia jako części maszyn, lemiesze do pługów, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów:
narzędzia jako części maszyn, lemiesze do pługów.
(210) 508562
(220) 2019 12 30
(731) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ATLANTIS Senior

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 01.15.09
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy
dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości,
wynajmowanie i sprzedaż mieszkań, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców
budowlanych, budowa domów na zamówienie, montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, budowa nieruchomości
komercyjnych, odnawianie wnętrz budynków, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych z wykończeniem dostosowanym do klienta gotowych do zamieszkania, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, budowa
bloków mieszkalnych, malowanie budynków, konserwacja
nieruchomości, udzielanie informacji on-line związanych
ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji związanych z odbudową budynków, przygotowywanie terenu pod
budowę, budowa pomieszczeń, budowa obiektów wypoczynkowych, sprzątanie nieruchomości, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, przekształcenie obiektów biznesowych,
budowa fundamentów budynków, usługi instalacji dachów,
konstrukcja i naprawa budynków, budowa nieruchomości
mieszkalnych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa
części budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

508565
(220) 2019 12 30
STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(znak słowno-graficzny)
GALERIA ATLANTIS

Nr ZT6/2020

(531)

29.01.15, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy
dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], zapewnienie finansowania rozbudowy
nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi
bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, wynajmowanie i sprzedaż mieszkań.
(210) 508568
(220) 2019 12 30
(731) LOVE MAX, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) 7PEPAS
(510), (511) 5 zioła lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie, środki przeciw pasożytom, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, słodycze do celów leczniczych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty medyczne do odchudzania, mydła
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, mineralne suplementy diety, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, czopki, białkowe suplementy diety, 30 dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
508569
(220) 2019 12 30
MYCROFT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mycroft Solutions
(210)
(731)

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

27.05.01, 27.05.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13,
26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie, 42 doradztwo komputerowe, usługi doradztwa informatycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

508572
(220) 2019 12 30
LOVE MAX, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
7PEPAS

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.07.01,
27.07.02, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.21
(510), (511) 5 zioła lecznicze, tabletki wspomagające odchudzanie, środki przeciw pasożytom, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, słodycze do celów leczniczych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty medyczne do odchudzania, mydła
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, mineralne suplementy diety, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, czopki, białkowe suplementy diety, 30 dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

508573
(220) 2019 12 30
LOVE MAX, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
AMAZONA

27.05.01, 27.05.05, 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych,
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych,
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy,
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
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ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające],
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, brom do celów farmaceutycznych, cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych,
chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów
medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne
materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek
odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry
do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów
medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych,
guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy,
homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty
nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec
przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu
do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez
dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych,
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kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych,
kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych,
kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów
medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych,
lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja
do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały
do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne,
mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka
do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego
do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany
do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano - kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla

Nr ZT6/2020

osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt,
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania
oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne,
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do diagnozowania ciąży preparaty chemiczne do leczenia
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji
do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania
powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych,
preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty
na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw
molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych,
proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy
[żywe tkanki], przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód
do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów
farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole
potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów
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medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma
do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych,
sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych,
strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony
lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy],
środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające
insekty dla psów, środki odstraszające owady, środki przeciw
pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki
przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów
medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran,
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna,
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda
melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji
seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 30 anyż,
anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
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aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające
do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy
[produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow
[przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciastka, ciasto
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony
[przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata
mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur,
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód
naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron
nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa,
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki,
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon],
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki,
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze
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na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wypieki cukiernicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym],
burak, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb
świętojański, surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria
świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna,
drewno nieobrobione, drożdże jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, drób [żywy], drzewa
[rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady,
żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione,
jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi,
żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców,
kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty [żywe],
łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, małże
żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka
lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla
zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt,
mąka z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe
zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla
tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały [owoce], napoje
dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], odpady
z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe,
makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki
arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości w czasie
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produkcji wina], ostrygi żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pnie drzew,
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia
zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe],
pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki,
żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane
jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa [do przykrycia humusu],
słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla
zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, wapno do pasz, warzywa świeże,
wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle,
wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty,
nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia
zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe
świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta
żywe, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy,
orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparillą, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda
[napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody
gazowanej, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda
selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy,
alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe,
anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany
napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol
na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny,
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe
zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych],
rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky,
wino, wódka.
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508574
(220) 2019 12 30
STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(znak słowno-graficzny)
BIEG ATLANTIS OPOLSKI

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 02.07.13,
02.07.23, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 02.03.02,
02.03.08, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 36 gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek charytatywnych, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie działalności sportowej, zbieranie
funduszy, 41 przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych.
(210) 508575
(220) 2019 12 30
(731) JAŻDŻEJEWSKA MARTYNA, Chojnice
(540) (znak słowny)
(540) BRANDBERRY
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi public relations,
usługi marketingowe, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, doradztwo w zakresie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, outsourcing [doradztwo biznesowe], projektowanie materiałów reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, produkcja filmów reklamowych, usługi komunikacji korporacyjnej.
(210) 508576
(220) 2019 12 30
(731) LOVE MAX, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) AMAZONA
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych,
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych,
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy,
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające],
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
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dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, brom do celów farmaceutycznych, cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych,
chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów
medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne
materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek
odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry
do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów
medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych,
guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy,
homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty
nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec
przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu
do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez
dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych,
kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych,
kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych,
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kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów
medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych,
lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla
osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne,
mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych,
maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe,
maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego,
materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe,
medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia
lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin
do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
z mleka słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych,
octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady,
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano - kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny
do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla
osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt,
pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania
oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne,
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
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weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do diagnozowania ciąży preparaty chemiczne do leczenia
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji
do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania
powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych,
preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty
na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw
molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych,
proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy
[żywe tkanki], przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód
do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów
farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole
potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów
medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma
do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych,
sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych,
strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
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zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony
lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy],
środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające
insekty dla psów, środki odstraszające owady, środki przeciw
pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki
przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów
medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran,
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna,
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda
melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji
seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 30 anyż,
anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające
do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy
[produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciastka,
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki
miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głów-
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nym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata
mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki
z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur,
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód
naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron
nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa,
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki,
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon],
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki,
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze
na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sor-
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bety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wypieki cukiernicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym],
burak, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb
świętojański, surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria
świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna,
drewno nieobrobione, drożdże jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, drób [żywy], drzewa
[rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady,
żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione,
jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi,
żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców,
kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty [żywe],
łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, małże
żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka
lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla
zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt,
mąka z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe
zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla
tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały [owoce], napoje
dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], odpady
z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe,
makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki
arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości w czasie
produkcji wina], ostrygi żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pnie drzew,
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia
zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe],
pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe,
rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki,
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żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane
jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa [do przykrycia humusu],
słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla
zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, wapno do pasz, warzywa świeże,
wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle,
wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty,
nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia
zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe
świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta
żywe, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok
pomidorowy [napój], napoje bezalkoholowe z sarsaparillą,
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty
do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier],
cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino],
kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
508581
(220) 2019 12 30
ELTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mroczeń
(540) (znak słowny)
(540) ELTAP
(510), (511) 20 dopasowane nakrycia na meble, dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, dopasowane
pokrowce na meble, duże wyściełane fotele, niemetalowe elementy łączące do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe,
elementy metalowe mebli segmentowych [meble], filcowe podkładki pod nogi mebli, fotele, fotele dopasowane
(210)
(731)
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do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne
z funkcją masażu na siedząco, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, meble zawierające łóżka, nakładki siedzeniowe jako części mebli,
nakrycia na siedzenia (uformowane) na meble, nakrycia
z materiałów tekstylnych (dopasowane) na meble, narożniki (meble), niemetalowe narożniki ochronne nakładane
do mebli, niemetalowe części mebli, niemetalowe części
półek, niemetalowe gwoździe tapicerskie, niemetalowe
narożniki ochronne nakładane na meble, nogi do mebli,
nóżki meblowe niemetalowe, niemetalowe okucia mebli, oparcia z podłokietnikami do łóżek, otomany, panele będące częściami mebli, panele drewniane do mebli,
panele meblowe, panele tylne (części mebli), paski elastyczne (części składowe siedzeń sofy), płyty meblowe,
podłokietniki, podłokietniki do mebli, podnóżki, fotele
rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble],
kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komplety
mebli do salonu, ławki metalowe, łóżka futonowe [meble],
łóżka, pościel, materace, poduszki, małe dwuosobowe kanapy, meble, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe
i ogrodowe, meble skórzane, meble sypialne, meble tapicerowane, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane
ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble wypoczynkowe, podnóżki mocowane na ścianie, podnóżki
(taborety), podstawy stołów, poduszki na krzesła, poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, pokrycia z materiałów
tekstylnych (dopasowane) na meble, profile i ornamenty
wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli, prowadnice
do szuflad, nie z metalu, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad (okucia meblowe), niemetalowe prowadnice szuflad, przegrody drewniane do mebli,
pudła do przechowywania [meble], pudła do przechowywania poduszek (meble), pudła do tapczanów, pudła
na zamek (meble), pufy (meble), pufy typu sako, ramy,
ramy do mebli, rozdzielacze do szuflad, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane
meble z obiciem, segmenty do przechowywania (meble),
siedzenia, skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy
rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprężyny stanowiące niemetalowe wyposażenie do tapicerki, stelaże
tapczanów, tapczany wykonane z drewna, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, tace na buty [meble], szezlongi, ławki, zagłówki, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, zestawy części
[sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy
mebli, złącza do mebli, złącza meblowe niemetalowe,
meble do pokojów dziecinnych, meble modułowe [kombinowane], meble wielofunkcyjne, wymienne pokrycia
na siedzenia [dopasowane] na meble.
(210) 508671
(220) 2020 01 03
(731) SUCH ADRIAN GRUPA SUCH.PL, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) Stronomat
(510), (511) 42 wynajmowanie [udostępnianie] zasobów
serwerów sieci komputerowych, wynajmowanie serwerów
WWW, administracja serwerów, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, hosting stron internetowych, aktualizowanie
stron internetowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
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508673
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(210)
(731)

508675
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON ULTRA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(210)
(731)

508677
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER NANOTECH
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

508680
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.

(210)
(731)

508682
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 ROTON Gel
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.

(210)
(731)

508683
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER TURBO
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

508685
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER ULTRA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(210)
(731)

508686
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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508698
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) ROTON
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(540) CARSO CZERWONA FELGA ULTRA GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.

(210)
(731)

508687
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 BLOODY TURBO GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

(210)
(731)

508688
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 DEIRONIZER MAX
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

508689
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON MAX
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
(210)
(731)

508691
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 BLOODY ULTRA GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

Nr ZT6/2020

508699
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 ROTON BLOODY GEL
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.
508712
(220) 2020 01 05
BASTA INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródek nad Dunajcem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTERA HOTEL

(210)
(731)

(210)
(731)

508693
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 KRWAWY ŻEL TURBO
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

508695
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 IRON TURBO
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

508697
(220) 2020 01 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 KRWAWY ŻEL ULTRA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metalu.

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 03.01.02, 03.01.22, 24.09.02, 24.09.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz
osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu.
508715
(220) 2020 01 05
STEINHOFF BOGDAN ZARZĄD REALNOŚCI PAŁAC
SPISKI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAWEŁKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, cukierki, batony i guma do żucia, czekolada,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, gotowe
desery jako wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, chleb,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
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bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 35 doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycznym lub
celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej
i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe,
doradztwo w zakresie planowania przyjęć, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, usługi klubów i dyskotek, usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi gier hazardowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe,
usługi wynajmowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych.

imprez muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, publikacja kalendarzy
imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych
na żywo, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, usługi miksowania
muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków,
dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, rozrywka,
usługi rozrywkowe, organizowanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja o rozrywce, rozrywka z udziałem
muzyki, rozrywka w postaci koncertów, usługi rozrywkowe
na żywo, usługi w zakresie organizacji rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki
wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, przygotowywanie efektów specjalnych w celach
rozrywkowych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo.

508717
(220) 2020 01 05
NONAS ARTUR KAZIMIERZ, ŚPIEWAK MARIUSZ RTIA
EVENTS SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Retro Time in attack

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski, 41 usługi klubów, usługi klubów
nocnych, usługi klubowe, usługi świadczone przez kluby
rozrywkowe, świadczenie usług w zakresie klubów towarzyskich, usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych,
usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, usługi
dyskotek, dyskoteki, prowadzenie dyskotek, usługi związane
z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, imprezy taneczne, organizacja imprez rozrywkowych,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, planowanie specjalnych
imprez, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie

508782
(220) 2020 01 08
ZAKŁADY PAPIERNICZE DELFIN B. WALENIA I SPÓŁKA,
SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELFIN

(531) 03.09.04, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 segregatory na luźne kartki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], kalka kopiująca, papier
przebitkowy, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], etykiety z papieru lub kartonu, papier do zawijania, pudełka z papieru lub kartonu, papier parafinowany, papier pergaminowy, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, etykiety [owijki] na butelki
z papieru lub kartonu, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, 18 teczki konferencyjne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

500580, 506976, 506978, 507008, 507013, 507014, 507025, 507261, 507265, 507271, 507424, 507488, 507662,
507665, 507668, 508357

2

507261, 507271, 507424, 507677

3

496802, 500853, 500855, 505911, 506181, 506192, 506193, 506814, 507246, 507488, 507677, 508291, 508673,
508675, 508677, 508680, 508682, 508683, 508685, 508686, 508687, 508688, 508689, 508691, 508693, 508695,
508697, 508698, 508699

4

489718, 500999, 505798, 507424, 507514, 507662, 507665, 507668, 507718, 508355, 508357, 508466

5

496802, 500678, 500855, 502651, 505517, 505596, 505598, 505599, 505911, 506114, 506548, 506733, 506734,
506735, 506736, 506976, 506978, 507254, 507516, 507521, 507549, 507616, 507738, 507813, 507904, 507909,
508278, 508291, 508568, 508572, 508573, 508576

6

502302, 506098, 506256, 506642, 506649, 506718, 506974, 507140, 507171, 507488, 507749, 508431, 508432

7

506718, 506853, 507488, 508355, 508357, 508555

8

506718, 506853, 507172, 507488

9

501332, 502302, 504631, 504643, 504646, 505499, 505511, 506139, 506145, 506388, 506533, 506578, 506709,
506718, 506814, 506853, 506860, 506918, 506931, 506936, 506974, 507004, 507009, 507022, 507171, 507172,
507206, 507402, 507424, 507441, 507488, 507611, 507630, 507761, 508331, 508333, 508355, 508357, 508361,
508410, 508414, 508415, 508470, 508475, 508569

10

501332, 504360, 504465, 504604, 506729, 506814, 508267, 508291

11

484065, 502302, 504277, 504360, 504465, 504604, 506718, 506974, 507441, 507449, 507488, 507514, 507625,
507986, 508357

12

506718, 507488, 507675, 507744, 507968, 508357, 508421

13

502188

14

507575, 507577, 507578, 507579, 507580, 507583, 507809, 508241, 508431

15

508432

16

500597, 505190, 505547, 505549, 505552, 505662, 505721, 505935, 506248, 506417, 506533, 506585, 506718,
507004, 507008, 507009, 507013, 507014, 507022, 507025, 507140, 507418, 507424, 507425, 507488, 507512,
507537, 507540, 507611, 507663, 507800, 508020, 508292, 508410, 508414, 508415, 508782

17

507261, 507271, 507488

18

505505, 505662, 505721, 505969, 507013, 507014, 507021, 507488, 508782

19

502302, 505547, 505549, 506098, 506256, 506642, 506649, 506718, 507200, 507216, 507248, 507251, 507253,
507265, 507488, 507718, 507749, 507800, 507920, 508432

20

500580, 502710, 504631, 505969, 506718, 507275, 507488, 507800, 508267, 508421, 508430, 508431, 508581

21

500597, 500681, 500683, 500999, 501013, 505721, 506718, 506814, 507013, 507014, 507172

22

507172, 507488

24

505969, 508267

25

500597, 504643, 505721, 506814, 507411, 507611, 507736, 507875, 507876, 508410, 508414, 508415, 508432,
508717

26

506718, 507449, 508431

28

493332, 504819, 505662, 506718, 506944, 507449, 507744, 508410, 508414, 508415, 508421, 508432

29

500681, 500683, 500999, 502283, 502288, 505571, 505581, 506733, 506836, 507185, 507254, 507338, 507424,
507904, 507909, 507999, 508329

30

500597, 500681, 500683, 500917, 500999, 504453, 505796, 506163, 506400, 506733, 506734, 507338, 507424,
507425, 507999, 508017, 508329, 508377, 508568, 508572, 508573, 508576, 508715
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2

1

31

500580, 500681, 500683, 505571, 505581, 505911, 507424, 508573, 508576

32

499109, 500999, 501182, 501183, 504453, 505593, 506733, 506734, 506735, 506736, 507034, 507207, 507249,
507424, 507904, 507909, 508373, 508374, 508375, 508376, 508573, 508576, 508715

33

504453, 507036, 507140, 507424, 507703, 508573, 508576, 508715

34

505911, 506585, 508381

35

477756, 493332, 500580, 500917, 501013, 501279, 503264, 503755, 503871, 503918, 504377, 504386, 504630,
504981, 504982, 505132, 505133, 505134, 505135, 505136, 505137, 505140, 505190, 505250, 505400, 505402,
505505, 505537, 505546, 505547, 505549, 505551, 505552, 505571, 505581, 505587, 505721, 505798, 505840,
505911, 506018, 506163, 506256, 506400, 506578, 506585, 506709, 506814, 506836, 506841, 506866, 506918,
506931, 506936, 506944, 506974, 507004, 507009, 507021, 507022, 507200, 507206, 507216, 507248, 507251,
507253, 507254, 507256, 507369, 507373, 507409, 507418, 507424, 507441, 507449, 507488, 507512, 507526,
507537, 507540, 507565, 507605, 507662, 507665, 507668, 507736, 507761, 507848, 507957, 507968, 508291,
508292, 508357, 508361, 508387, 508421, 508429, 508432, 508466, 508470, 508475, 508555, 508575, 508715

36

504377, 504630, 504633, 505132, 505133, 505134, 505135, 505136, 505137, 505140, 505250, 505400, 505402,
505547, 505549, 505551, 506018, 506188, 506201, 506852, 506936, 507424, 507512, 507537, 507540, 507565,
507814, 508116, 508562, 508565, 508574

37

502302, 502710, 503871, 505547, 505549, 506098, 506256, 506642, 506649, 506974, 507206, 507488, 507514,
507570, 507621, 507718, 507920, 508333, 508355, 508357, 508429, 508430, 508432, 508562

38

505499, 505511, 506578, 506866, 506936, 507281, 507488, 507611, 508292, 508387

39

502710, 502824, 502825, 505547, 505549, 506300, 506578, 506642, 506649, 506974, 507211, 507214, 507424,
507425, 507662, 507665, 507668, 507718, 508292, 508355, 508357, 508466

40

499109, 502824, 502825, 506417, 506729, 507424, 507662, 507663, 507665, 507668, 507800, 508466

41

500597, 500917, 502188, 502651, 502824, 502825, 503264, 504470, 504630, 505537, 505571, 505581, 506061,
506120, 506533, 506678, 506709, 506729, 506860, 506866, 507366, 507418, 507424, 507433, 507526, 507605,
507611, 507774, 507848, 507957, 507968, 507996, 507998, 508331, 508410, 508414, 508415, 508430, 508432,
508480, 508574, 508715, 508717

42

500917, 502302, 504630, 505499, 505511, 505547, 505549, 506678, 506918, 507369, 507373, 507424, 507488,
507621, 507630, 507800, 508088, 508364, 508432, 508470, 508475, 508569, 508671

43

500681, 500683, 500999, 502710, 505104, 505171, 505172, 505173, 505190, 505492, 507047, 507262, 507573,
507647, 507852, 507880, 508211, 508329, 508357, 508432, 508480, 508712, 508715

44

501332, 502651, 502710, 502824, 502825, 503755, 505171, 505172, 505173, 505571, 505581, 506256, 507246,
507424, 507445, 507658, 507793, 508291, 508292, 508331, 508379, 508417

45

504630, 505547, 505549, 507424, 508470, 508475

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

12
4FUN GOLD
7PEPAS
7PEPAS
ACTIVPOZZ
ADAL
AdW Apteki dla Was
aG
AGRO SELNET
AIUTO24.PL
AKADEMIA COMPLIANCE
AKAMEDIK PL
AMAZONA
AMAZONA
AMBER HOSTEL
ANTIDOTUM AQUA
APOSTOL
ARCO by PACO PÉREZ
ASSIDUUS
ATELIER BELLEZZA
AthEnA
ATLANTIS Senior
AuroFena
avocado
B estiBeauty urządzenia kosmetyczne
i medyczne
B.R.O.W.S brow bar
Bagażowe LAST MINUTE
BARTEX WĘGIEL
BCKF
bckf.pl
BEEF CLUB Reina RESTAURACJA BAR LOUNGE
BEFOLK
BESKIDZKA ENERGETYKA
BIEG ATLANTIS OPOLSKI
BIG 1992
BIOMO
BIOSTELLA-DHEA
BIRENO
BiznesMamy
BLACK MONKEY COOKS
BLACK MONKEY
BOBOPSIK
Boiskobranie
BONA-FLOR

507140
506866
508568
508572
507265
507449
508291
504631
508555
506931
504470
507814
508573
508576
507573
500855
507402
500683
504630
507658
500580
508562
505517
505546

BONA-GLUKAN
BONA-HAIR
BRANDBERRY
BULDOŻER
Bunny Soft
CA COZMO CARE
Care Medica
CARSO CZERWONA FELGA ULTRA GEL
CASECOLLAR
CASTLE NIERUCHOMOŚCI ROK ZAŁ. 2004
CASTLE NIERUCHOMOŚCI
Cazz STAINLESS STEEL
CERTYFIKOWANY LÓD SPOŻYWCZY
www.iceisfood.pl
CERTYFIKOWANY MATERIAŁ TWOICH MEBLI
COBBER
COCO BOWLS
COFFEESHOP CBD AMSTERDAM
COGNITYNA
ConSEL
CORRADO
D
DECOMORRENO
DELFIN
Delicatesse
Deltima KREATYWNA LOGISTYKA
DLA BIZNESU
Deltima
DEPARTAMENT UZBROJENIA
Deserownia TARTY-CIASTA-TORTY
DETEB DREWNIANE TECHNOLOGIE
BUDOWLANE
dietella
DIGITAL NOW! HOLDING
digitalHq
DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI
I ZDROWIA
Dream
Duo Stres
E ekspertki razem
EDEN
EDIKO
ELEKTROMIL
ELTAP
Energia 3

505596
505599
508575
507034
506248
496802
502651
508686
505935
506188
506201
507809

501279
507246
507021
508466
504981
504982
505104
506860
507256
508574
502710
507514
506548
507251
507526
505173
505171
506114
507366
505598

500917
505969
506976
500999
505911
507521
507630
504646
508088
508017
508782
507185
507211
507214
502188
506163
507570
506733
504377
506918
502824
507577
506736
507605
501332
503871
505840
508581
502302

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ESPACIA
ESTERA HOTEL
ETARO
Evergreen
Every event
FABRIC
Fairytale
FISHOL
FIXYTAXI.PL
FLEXIMAG
FLORA białołęka
FLOW DESIGN YOUR FUTURE
FORUM EKSPLOATATORA
FOSOL
GALERIA ATLANTIS
GALERIA KORONA KIELCE
Galicia
GARWOLIN GARWOLIN ENERGY DRINK
Geek Beer
GENACTIV
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
Generali Fundusze Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
Generali Obligacje: Nowa Europa
Generali Profit Plus
Generali Regularna Wypłata Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
Generali Zagraniczny
GET BAG
GOOD 4WALL
GRAPHITE
GRATISOWNIA
Grupa Energia GE obrót
GRZYBOWSKA 85
h HOLTRADE technologie dentystyczne
h.t. architekci
Harambee
HAWEŁKA
HB BLOCK GOLDEN WOOD
helios
ignis
IMOVAX
IMPULS
jazzarium
JBB Polanki
JK
JORGOS greckie smaki
K2 BLOODY TURBO GEL
K2 BLOODY ULTRA GEL

103

2

1

2

507986
508712
504277
507409
505492
507248
507580
505721
506578
500678
505549
506678
507004
507677
508565
506018
505796
505593
499109
507904

K2 DEIRONIZER GEL
K2 DEIRONIZER MAX
K2 DEIRONIZER NANOTECH
K2 DEIRONIZER TURBO
K2 DEIRONIZER ULTRA
K2 IRON GEL
K2 IRON MAX
K2 IRON TURBO
K2 IRON ULTRA
K2 KRWAWY ŻEL TURBO
K2 KRWAWY ŻEL ULTRA
K2 ROTON BLOODY GEL
K2 ROTON Gel
KALICH BOLESŁAWIEC B HAND
MADE IN POLAND
Kalimera
Karta rewolucyjna Banku Pekao S.A.
KETOFARM
klej magic
klej magiczny
Kotlin
Krajowa Grupa Spożywcza
LALUNIA
LaMeri Profesjonalna Kosmetyka
Lang expert
LASERSTUDIO
LECĄ ŻURAWIE
LECH FREE alk. 0,0% obj. PIWO
BEZALKOHOLOWE
LECH FREE LIMONKA Z MIĘTĄ alk. 0,0% obj.
PIWO BEZALKOHOLOWE
LEOX
LeoX
LEW
LOTOS Niebieski Szlak
ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR
ŁYGUSIE
magic
magiczny
MAISOT
Mastercard Bezcenne Chwile
Mastercard Bezcenne Chwile
medivent
Meduzyna
Mega Creative
MELIA
Merkando
mFlex advanced film technology
Miazga
MINIB
MODIVO FASHION
Moja Karta Premium w Banku BNP Paribas

508680
508688
508677
508683
508685
508673
508689
508695
508675
508693
508697
508699
508682

505137
505132
505133
505134
505135
505136
505140
507172
507800
507488
507663
506300
505547
506729
507621
506852
508715
489718
504604
504360
507738
506944
505537
507254
507411
505190
508687
508691

501013
507880
506936
507813
507008
507025
508377
507424
508241
503755
506120
508431
507703
507207
507249
506139
506145
507662
508357
503264
507999
507013
507014
506978
505400
505402
504465
504453
505662
507200
505587
506417
508331
507957
508387
507512
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Moja Lokata Premium na Start w Banku
BNP Paribas
Moja Lokata Premium w Banku BNP Paribas
MOREDA
MOTOR LUBLIN
MSFF MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI
FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
Mycroft Solutions
NCM
NEURO-MED
Niebieski Szlak
NINANKI FAMILY
NINANKI FRIENDS
NINANKI
Noc w Instytucie Lotnictwa
NOME
NOX
OBERO
OCUSEPT
ogido portal pracy
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DLA ZWIERZĄT
ogólnopolskie święto sera
ON ORAL CARE
ON ORAL CARE
ON ORAL CARE
ORGANIC LEAF
oto KOM
PANTERA
PAPUVEGE
PIANOFORTE
plafar
POCZUJ TORUŃ
POLISA EXPERT CENTRUM UBEZPIECZEŃ
Polski Cukier „Terminal Cukrowy”
w Gdańsku Oddział KSC S.A.
Porowneo.pl
Power Profit
POZASYSTEMOWE RATOWNICTWO
MEDYCZNE
PRAVIA
PROGRAM dla szkół
PROGRAM dla szkół
ProSolar
PRZEBOJOWE SMAKI
pulsdnia.pl
PUZZLE Z DZIURKĄ
PV SPEC
QMS
QMS+
Radioprotect Aurea Pharma
Rafil.Profesjonaliści od metalu
Rafil.Specjaliści od metalu

2

507540
507537
507253
506061
507418
508569
508292
508379
508355
508414
508410
508415
507968
504643
508430
504386
507616
503918
507611
507998
506181
506192
506193
507848
507206
507668
507047
508432
506734
500597
508116
507425
505551
508429
507445
507216
505571
505581
506974
506533
507281
493332
508333
507369
507373
508278
507271
507261

Nr ZT6/2020
1

REACTION
REIS
Retro Time in attack
ROCKST*R
ROCKSTAR
Rogaliki staromiejskie prosto z pieca
rolka
ROTON
ROYAL CAFE
Rubana
S SOLTRADE
SAGITUM
Sagitum
Sandwicz Szop
SARCOFREN
SCANDI POSTER love scandi style
SCHIEDEL DUAL STAL
SCRATCH TECHNOLOGY
ScrumTale SIMULATION GAME
SEBADENT
Secretto
SEKURECO
SENMEMORY MATERACE
SEROTONINA.
SEROTONINA.
share hire
Share Your Love
SHUANGXI
SIKORSKI
SILKEY
SIMNAT
SIMNAT
SKIDDOÜ
SŁODKO GORZKI 20 SG 12 DOM
KAWIARNIANO-BAROWY
SOBIANEK Ekogroszek QUEEN
SOLTRES
Spark eye
SPARKEE
SPECTRUM SMART
SPORT AQUA
STARACHOWICE SKS „STAR” 1926
starmeat
starmeat
Sticky Fingers RESTO & PIZZA
STOLARSTWO SOB-DREW Tomasz Sobik
Stronomat
SU-2
SUNLANSE
SuPer Alko%
Świat Ubezpieczeń

2

506718
506814
508717
501183
501182
506400
507171
508698
500681
505798
507718
508470
508475
508329
507516
505552
507749
506098
504819
508417
507338
507675
508267
507875
507876
508361
507575
508381
507036
505505
506642
506649
508421
507852
507665
507549
507761
506388
507441
500853
507774
502283
502288
508480
507920
508671
507744
507736
477756
507565

Nr ZT6/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

T
Talentowskaz
TECHBYINN
technika i technologia w przemyśle
mleczarskim
technologia wody
TECHNOLOGIA WODY
Terapia Bezpiecznego Wnętrza
The Journey
the King JAKOŚĆ PREMIUM 100%
CELULOZY 6 rolek 4 miękkie warstwy
Papier toaletowy super soft
The Light
The Winning Craft WC THE
This is Love
TORO MEDIA
TRANSBIT
TRANSBIT
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2

1

2

506256
507433
484065

TYM co ogarniają śniadania
TYM którzy są Ci bliscy
TYM
TYM
VAMEA
Vi2B Creative Village
VILLA HARMONIA BOUTIQUE HOTEL slow life
VIScut
WARRIOR
Wartość Dodana
WEBER
Wędliny Mistrza Jana
YEM
Zapiecek
zdrowe kolorowe
ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA
Złoty Liść

508373
508374
508375
508376
506735
504633
508211
506853
507275
508364
507625
506836
507262
507647
506841
502825
506585

507996
507009
507022
507793
507583

508020
507578
505250
507579
506709
505499
505511

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.
546872
728335
728666
971908
1038485
1170634
1297282
1455938
1488724
1505929
1509473
1509475
1509496
1509522
1509527
1509530
1509534
1509545
1509551
1509558
1509571
1509627
1509746
1509773

stabo (2019 11 25)
CFE: 27.05.01
9
VISIOR (2019 11 29)
3
DURFLEX (2019 12 30)
27
NoSkito (2020 01 08)
3, 5
Marquès del Dominio (2019 11 29)
CFE: 03.01.22, 24.01.11, 24.09.05,
33
27.05.01, 29.01.13
ADDIFLAM (2019 12 18)
1, 40,
NeKo INSTANT NUDEL SNACK (2019 12 12)
CFE: 27.05.02
30
ALIBRA SCHOOL (2019 12 02)
CFE: 21.01.25, 27.05.10, 29.01.15
9, 42
CHEF GASTRO (2019 12 03)
33, 35
MaDC (2020 01 08)
1, 6, 9
UTERNA (2019 11 26, 2019 09 13)
5
BUBUXIN (2019 11 26, 2019 09 13)
5
Kinder YOGURT’IN (2019 11 26, 2019 05 27)
CFE: 08.01.11, 26.04.08, 26.11.13,
30
27.05.04, 29.01.14
ipipoo (2019 07 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
9
BIBYRAX (2019 11 26, 2019 09 13)
5
eGV80 (2019 09 24, 2019 09 11)
12
BIOLOGICA (2019 07 10)
3
ROSABEL (2019 11 26, 2019 09 13)
5
eGV90 (2019 09 24, 2019 09 11)
12
AEF (2019 08 19, 2019 03 24)
10, 29, 31
CEDEVITA (2019 09 26, 2019 09 20)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
5, 30, 32
Mother’s (2019 11 15, 2019 05 17)
CFE: 02.03.01, 08.01.04, 25.01.06, 29.01.14
30
HAITECNC (2019 11 22)
CFE: 27.05.11
7
SENESI (2019 05 31)
1, 6, 7, 9, 11, 17,
19, 20, 21, 24, 27,
35, 37, 39, 42

1509804
1509805
1509806
1509807
1509820
1509846
1509860
1509882
1509927
1509979
1510040
1510055
1510057
1510066
1510070
1510074
1510115
1510134
1510225
1510237
1510238
1510253
1510255
1510290

ROTIDON (2019 11 26, 2019 09 13)
5
TANTARO (2019 11 26, 2019 09 13)
5
KLANDOLYN (2019 11 26, 2019 09 13)
5
FUTAGIN (2019 11 26, 2019 09 13)
5
OGLL (2019 12 13, 2019 09 26)
CFE: 26.04.09, 27.05.01
25
J-CAIN (2019 10 31, 2019 09 02)
CFE: 27.05.01
5
ALBARIN (2019 11 26, 2019 09 13)
5
(2019 10 25)
CFE: 28.03.00
41
ASPEN SPORT (2019 12 20)
CFE: 28.11.99
18
SITIGLUT (2019 10 08, 2019 04 08)
5
CROCODILE (2019 10 14, 2019 05 13)
1, 16
FAST BRUTAL PERSISTENT
1, 16
(2019 10 14, 2019 05 13)
WEST LAKE (2019 12 02)
CFE: 27.05.01
12
septi plus (2019 08 01, 2019 03 05)
1, 3,
ClickHouse (2019 12 06,
9, 35, 38, 39,
41, 42
2019 07 11)
paco (2019 11 04)
CFE: 27.05.01
9
ZEESEA (2019 12 12)
CFE: 27.05.01
3, 21
CHENHUIBOPU (2019 10 21)
CFE: 28.03.00
17
ALTEREX (2019 11 26, 2019 09 13)
5
Exposer (2019 09 13, 2019 03 20)
12
SOLETTA (2019 11 26, 2019 09 13)
5
BABARYD (2019 11 26, 2019 09 13)
5
CEVIMINE (2019 10 07)
5
yorim (2019 07 03)
CFE: 04.05.03, 26.11.12, 27.03.02,
11
27.05.01, 29.01.13

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1170634,

1505929,

1509773,

1510040,

1510055,

3

728335,

971908,

1509534,

1510066,

1510115

5

971908,
1509805,
1510238,

1509473,
1509806,
1510253,

1509475,
1509807,
1510255

1509527,
1509846,

1509545,
1509860,

1509571,
1509979,

1509804,
1510225,

6

1505929,

1509773

7

1509746,

1509773

9

546872,

1455938,

1505929,

1509522,

1509773,

1510070,

1510074

10

1509558

11

1509773,

1510290

12

1509530,

1509551,

1510057,

1510237

16

1510040,

1510055

17

1509773,

1510134

18

1509927

19

1509773

20

1509773

21

1509773,

24

1509773

25

1509820

1509571,

1509627

1510115

27

728666,

29

1509558

1509773

30

1297282,

31

1509558

32

1509571

33

1038485,

1488724

35

1488724,

1509773,

37

1509773

38

1510070

39

1509773,

1509496,

1510070

1510070

40

1170634

41

1509882,

1510070

42

1455938,

1509773,

1510070

1510066

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.
503896
504121
504528
504536

WILK ROBERT
2019 12 05
41
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
2020 01 21
5
SAFIEJKO BARTOSZ
2020 01 21
2, 3, 35, 41
SAFIEJKO BARTOSZ
2020 01 21
2, 3, 35, 41

495134
495138
504325

GROUPE LEA NATURE
2020 01 21
30
GROUPE LEA NATURE
2020 01 21
30
E-PROJECT.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 01 21
39, 41

