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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 ZT20

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.
468734
(220) 2017 03 13
CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) matki i córki
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej [fitness klub], 44 chirurgia plastyczna, chirurgia
kosmetyczna, zabiegi odmładzające ciało, usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, stomatologia estetyczna,
usługi ginekologii estetycznej, analiza kosmetyczna, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi salonów piękności, pielęgnacja urody, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, zabiegi kosmetyczne, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi dermatologiczne,
usługi dermatologii estetycznej, doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii w tym dermatologii estetycznej,
usługi dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji
masy ciała, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, fizjoterapia, konsultacje i poradnictwo medyczne, konsultacje
i poradnictwo w zakresie medycyny estetycznej, kliniki medyczne, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka,
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, badania psychologiczne,
konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne,
leczenie psychologiczne.
(210)
(731)

(210) 482880
(220) 2018 02 27
(731) SPINEK BEATA MONIKA BRANDCLINIC, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) UZDROVISCO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki
naturalne, 5 zioła, zioła lecznicze, suplementy, suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe,
41 szkolenia, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
warsztaty edukacyjne, warsztaty biznesowe, warsztaty rekreacyjne, 44 badania kosmetyczne, badania medyczne, badania psychologiczne, usługi kosmetyczne.
494850
(220) 2019 01 17
GOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) CROSS OPTIMO
(510), (511) 7 narzędzia do mechanicznej obróbki drewna,
materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, laminatów, metali, kamienia i ceramiki, mięsa i artykułów spożywczych: narzędzia takie jak frezy, głowice frezarskie, noże
(210)
(731)

- w tym do strugarek, tarcze szlifierskie, piły - w tym piły
tarczowe, trakowe, taśmowe, piły wielowarstwowe i klejone, piły cichobieżne, narzędzia z zastosowaniem elementów z węglików spiekanych, elementów diamentowych,
ceramicznych, stellitowych i innych materiałów spiekanych
i kompozytowych, narzędzia takie jak piły tarczowe, frezy,
głowice frezarskie, noże pokrywane powłokami utwardzającymi i/lub polimerowymi, tarcze tnące do użytku jako
części maszyn, piły tarczowe, piły taśmowe, piły [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły ręczne silnikowe,
elektryczne piły łańcuchowe, łańcuchy do pił, piły ręczne, elektryczne, piły wyrzynarki [maszyny], piły otwornice
[maszyny], pilarki do drewna, narzędzia piłujące do użytku
z piłami, piły kabłąkowe [maszyny], obrabiarki do piłowania,
urządzenia do ustawiania zębów pił [piły do drewna], piły
z napędem mechanicznym, piły do metalu [maszyny], tarcze do pił rzeźniczych, piły taśmowe do drewna, samonapędowe maszyny do piłowania, traki [maszyny tartaczne],
piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna],
maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące
i do obróbki powierzchni, stoły do pił [części maszyn], prowadnice pił [części do maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty
pił segmentowych do maszyn, brzeszczoty pił do użytku
z elektronarzędziami, ostrza do pił tarczowych [maszyny],
piły do cięcia płytek [elektronarzędzia], brzeszczoty pił
do metalu do maszyn, piły o napędzie innym niż ręczny,
brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn,
brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], maszyny do ustawiania zębów pił do drewna, prowadnice pił
do użytku wraz z cyrkularkami, piły tarczowe stanowiące
przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, precyzyjne
obrabiarki do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, obrabiarki do metalu, obrabiarki do cięcia, obrabiarki do szlifowania, końcówki dłut [obrabiarki], obrabiarki
do frezowania, obrabiarki do żłobienia, obrabiarki do obróbki metalu, obrabiarki z węglikiem wolframu, wiertarki
do kamienia [obrabiarki], wkładki tnące do obrabiarek, precyzyjne obrabiarki do cięcia materiałów, precyzyjne obrabiarki stanowiące części zestawów, obrabiarki do maszyn
do obróbki drewna, noże tokarskie do obrabiarek do metalu, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], maszyny
do ostrzenia ostrzy, ostrza [części maszyn], ostrza do narzędzi elektrycznych, ostrza wkrętaków do maszyn, ostrzenie
(maszyny do -) elektryczne, maszyny do ostrzenia noży,
elektryczne maszyny do ostrzenia ostrzy, obrabiarki, narzędzia wiertnicze [obrabiarki], metal (obrabiarki do -), frezy
modułowe krążkowe [obrabiarki], precyzyjne obrabiarki
do obróbki skrawaniem materiałów roboty do podawania
przedmiotów obrabianych, strugarki [maszyny], strugarki
wzdłużne strugi kątniki [maszyny], strugarki do drewna,
strugarki wzdłużne [do obróbki metalu] narzędzia do strugania wzdłużnego [maszyny], narzędzia do strugania
wzdłużnego [części maszyn], strugarki-wyrówniarki będą-
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ce maszynami do obróbki drewna, strugarki poprzeczne
[do obróbki metalu], frezarki, frezy do frezarek, frezarko-wiertarki, frezarki do drewna, diamentowe wiertła do maszyn, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, płytki z węglików spiekanych, płytki z węglików spiekanych do nakładek,
płytki z węglików spiekanych [narzędzia do maszyn], noże
[części maszyn], noże do maszyn, noże obrotowe do metalu [maszyny], noże obrotowe do metalu [części maszyn],
obrotowe noże oprawkowe [części do maszyn], głowice
ścinkowe, głowice wiertarskie [części maszyn], głowice nożowe [części maszyn], frezy do frezarek, frezy [obrabiarki],
frezy obrotowe [maszyny], frezarki do drewna, frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metali, przybory do frezowania
[części maszyn], tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze szlifierskie [części do maszyn], frezy karbidowe [obrabiarki], narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, maszyny do ostrzenia wierteł, urządzenia do piaskowania (oczyszczania
powierzchni strumieniem piasku), tarcze do polerowania
(części maszyn), tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, tarcze
szlifierskie do użytku z maszynami, szlifierki do narzędzi
tnących, szlifierki [do obróbki metalu], koła szlifierskie [części maszyn], narzędzia szlifierskie do szlifierek, narzędzia
szlifierskie [maszyny lub części maszyn], frezarki i szlifierki
do obróbki ceramiki i metalu, szlifierki tarczowe, koła szlifierskie, szlifierki (do obróbki metalu), szlifierki do narzędzi
tnących, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze
ścierne [obrabiarki], piły tarczowe stacjonarne [maszyny],
tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne do użytku
z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne będące częściami do maszyn, ostrza do pił tarczowych [maszyny], tarcze
z materiału ściernego [części do maszyn], obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy [części maszyn], głowice nożowe [części maszyn].
504651
(220) 2019 09 20
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKA SPACEROWA
(210)
(731)

7

(540) PROFi Nowy, lepszy smak! Barszcz czerwony zupa
pełna smaku Podgrzej i zjedz

(531)

03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 05.09.06, 05.09.21, 05.09.22,
08.07.01, 11.03.09, 19.03.03, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy jarzynowe, barszcz czerwony,
koncentrat zupy, koncentrat barszczu.
505469
(220) 2019 10 10
BJC DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRIGORIJ
(510), (511) 33 wina.
(210)
(731)

505737
(220) 2019 10 17
TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROVIA TŻ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.04.02
(510), (511) 33 wódka.
504660
(220) 2019 09 20
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Wódka Spacerowa
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

505390
(220) 2019 10 09
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 09.07.21, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.17,
09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], bilety, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, katalogi, materiały do pisania, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], podstawki pod kufle
do piwa, przyrządy do pisania, ulotki, 18 parasole, plecaki,
torby, 25 buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki,
nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, odzież, okrycia
wierzchnie [odzież], pelerynki, rękawiczki, skarpetki, szaliki,

8
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32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów
sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem
pojazdów], udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów.

[odzież], krawaty, kombinezony, 35 reklama, usługi agencji
importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi marketingowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, audyt działalności
gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego.

505742
(220) 2019 10 17
TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) #OSTROpoSWOJE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], bilety, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, katalogi, materiały do pisania, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], podstawki pod kufle
do piwa, przyrządy do pisania, ulotki, 18 parasole, plecaki,
torby, 25 buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki,
nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, odzież, okrycia
wierzchnie [odzież], pelerynki, rękawiczki, skarpetki, szaliki,
32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów
sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem
pojazdów], udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów.

(210)
(731)

(210)
(731)

505743
(220) 2019 10 17
TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) OSTROVIAK
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, bloki [artykuły papiernicze], kalendarze, karty, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], podstawki pod kufle do piwa, ulotki, 18 parasole,
plecaki, torby, 21 butelki, kufle, kufle na piwo, naczynia szklane do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), szklane naczynia do picia, 25 czapki jako nakrycia
głowy, koszulki z krótkim rękawem, odzież, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
(210)
(731)

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

506728
(220) 2019 11 13
Taizhou Jiamei Im & Ex Co., Ltd., Wenling City, CN
(znak słowno-graficzny)
TOM.M

507343
(220) 2019 11 28
STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa edukacji E=mc²

(531) 01.13.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie półkolonii oraz kolonii letnich i zimowych,
43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
507355
(220) 2019 11 28
STREFA EDUKACJI E=MC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRE PRZEDSZKOLE ABC
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 02.05.24, 01.01.05, 01.15.11, 04.05.05,
21.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, edukacja przedszkolna, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie półkolonii oraz kolonii letnich i zimowych,
43 opieka nad dziećmi w żłobkach.
507751
(220) 2019 12 06
CX SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 18 plecaki, portfele, bagaż, aktówki, torby szkolne [z paskiem na ramię], skóra surowa lub półprzetworzona,
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, skórzane smycze, parasole, okrycia dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, rękawiczki, szaliki, pasy
elastyczne wyszczuplające [bielizna], wyprawki dziecięce
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(531)

27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.03,
26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe,
systemowe, do tworzenia oprogramowań, użytkowe, biblioteki do tworzenia oprogramowań, 42 projektowanie,
rozwój, instalacja, aktualizacja, utrzymanie, programów komputerowych, oprogramowania i systemów komputerowych,
zarządzanie nimi, konwersja danych przez programy komputerowe, serwis oprogramowania, usługi konsultacyjne:
projektowe, analityczne, rozwojowe, wdrożeniowe i badawcze związane z komputerami, elektronicznymi urządzeniami
cyfrowymi oprogramowaniem.
508861
(220) 2020 01 10
TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szklary Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK 1872
(210)
(731)

9

(531) 27.05.01, 03.03.01
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wynajem lokali na cele
biurowe.
508926
(220) 2020 01 13
MEDICORETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGS& DROPS

(210)
(731)

(531) 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, wynajem lokali na cele biurowe.
508863
(220) 2020 01 10
TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szklary Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1872 Małe Koszary

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla
zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji],
31 mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla
cieląt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, środki odżywcze [karma] dla ryb, karma dla ptaków domowych,
karma dla złotych rybek, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla kotów, karma dla drobiu, karma dla ptaków, karma
dla koni, karma dla psów, karma dla ryb, karma dla królików,
karma dla gryzoni, pokarm dla zwierząt domowych, otręby
[pokarm dla zwierząt], napoje dla zwierząt domowych, pasza
dla zwierząt tucznych, algarobilla [pasza dla zwierząt], mączka dla zwierząt, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych,
drożdże jako pasza dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, siemię lniane jako
pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt,
mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt], orzeszki
arachidowe (makuchy z - ) dla zwierząt, odpady z gorzelni
[pasza dla zwierząt], produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt.
(210)
(731)

508948
(220) 2020 01 13
GAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków

10
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galmedic CENTRUM MEDYCZNE
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niczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze] inne niż do celów leczniczych.
509302
(220) 2020 01 21
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Szczęśliwe Oczko
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze] inne niż do celów leczniczych.
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, pomoc medyczna, ośrodki zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi psychologów.
509054
(220) 2020 01 15
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE,
Koło
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOŁO rok założenia 1930 kefir 13 żywych kultur
bakterii PRODUKT POLSKI

(210)
(731)

509404
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo VITAMINOL
COMPLEX
(210)
(731)

(531) 19.03.03, 06.07.08, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, napoje mleczne (z przewagą mleka), mleko, kefir [napój
mleczny], kefir bez dodatku soli i cukrów, kefir zawierający
żywe kultury bakterii, kefir zawierający 13 żywych kultur bakterii, probiotyczne napoje mleczne.
509296
(220) 2020 01 21
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE JEDNOŚĆ

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
preparaty zawierające witaminy, dodatki witaminowe, suplementy diety sporządzone głównie z witamin.
509408
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo SMARTBIOL
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów lecz-
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(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze.

11

(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo B-POWER
COMPLEX

509411
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo MAGBIOL B6
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
509418
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica ImmuFiber funkcjonalny
(210)
(731)
(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
suplementy diety z magnezem, preparaty zawierające witaminę B.
509412
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo CALNATOSTEO

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
suplementy diety z wapniem.
509415
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać soków lub napojów typu smoothie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku
medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, immunostymulanty,
suplementy diety i preparaty z błonnikiem, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje typu smoothie, soki, syropy do napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

509528
(220) 2020 01 28
FELIŃCZAK MICHAŁ ICOMFORT, Poznań
(znak słowno-graficzny)
iCOMFORT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 informacja i usługi w zakresie naprawy, nadzoru, konserwacji i instalacji urządzeń elektrycznych, mechanicznych, elektronicznych i zdalnie sterujących systemami
zarządzania energią, zarządzania technicznego budynkiem,
42 projektowanie instalacji elektrycznych, projektowanie
kompleksowych rozwiązań typu inteligentny budynek,
45 usługi monitoringu.
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509583
(220) 2020 01 29
KORNAK JAROSŁAW, ZIEMBICKI LUCJAN
VINYLOWNIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINYLOWNIA najlepszy wymiar podłogi

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, 37 montaż drzwi
i okien.
509734
(220) 2020 02 03
TRADE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEXTILE4HOME T4H

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne,
poduszki, poduszki na krzesła, 21 rękawice kuchenne, rękawice do piecyków, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], 24 zasłony, zasłony okienne, zasłony tekstylne, zasłony
(kotary), zasłony zaciemniające, zasłony gotowe, poszewki
na poduszki, poszewki na poduszki do spania, ozdobne
poszewki na poduszki, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], pokrowce na poduszki, bieżniki
stołowe, bieżniki stołowe niepapierowe, bieżniki [tekstylne]
na blaty stołowe, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych,
bieżniki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki z materiału, serwetki tekstylne [bielizna stołowa], ozdobne serwetki z materiału, obrusy tekstylne, obrusy, obrusy z materiałów tekstylnych) nietkanych, tiul, narzuty trykotowe, koce
na kanapę, kocyki dziecięce, koce bawełniane, koce do łóżeczek dziecięcych, 25 fartuchy, fartuchy [odzież], fartuchy
[kamizelki] zakładane przez głowę, 28 zabawki pluszowe,
zabawki wypchane, zabawki z tkanin.
(210) 509772
(220) 2020 02 06
(731) BOLEWICZ NATALIA, Żyrardów
(540) (znak słowny)
(540) MINIMALIFE
(510), (511) 16 kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kalendarze ścienne,
kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kalendarze z kartkami do wyrywania, stojaki na kalendarz, podkładki na biurko z kalendarzem, stojaki na kalendarze biurkowe, wkłady
uzupełniające do kalendarza, podkładka na biurko, arkusze
papieru [artykuły papiernicze], artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze na przyjęcia, biurowe artykuły
papiernicze, albumy na naklejki, naklejki, nalepki, naklejki
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[materiały piśmienne], notatniki samoprzylepne, podkładki
samoprzylepne [artykuły papiernicze], kieszonkowe notesy,
notatniki [notesy], notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, notesy na zapiski, bloczki notatnikowe,
etui do notatników, notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki
w linie, okładki notatników, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], segregatory, segregatory
[artykuły biurowe], segregatory biurowe, skoroszyty i segregatory, segregatory na luźne kartki, materiały drukowane,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, druki, albumy dla niemowląt, albumy pamiątkowe dla niemowląt, albumy weselne, ilustrowane
albumy, książki do rysowania, książki do malowania, okładki
książkowe, okładki skórzane do terminarzy spotkań, podręczniki [książki], poradniki [podręczniki], zakładki do książek
z metali szlachetnych, zakładki do stron, zeszyty ćwiczeń,
broszury, dzienniki, kartki motywacyjne, kartki rocznicowe,
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania,
kartki z życzeniami, karty drukowane, pamiętniki ze skórzanymi okładkami, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, przewodniki drukowane, reklamy drukowane, tatuaże
zmywalne, ulotki reklamowe, bloczki do notowania, bloczki
do zapisywania, torby papierowe do pakowania, artykuły
biurowe, czyste flipcharty, czyste papierowe zeszyty, długopisy kolorowe, dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
etui na przybory do pisania, klipsy do listów, kołonotatniki,
kolorowe długopisy, kolorowe ołówki grafitowe, ochronne
okładki na książki, okładki na terminarze tygodniowe, okładki
na zeszyty ćwiczeń, ołówki kolorowe, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobiste, organizery
[stojaki] na notatki, pisaki do kaligrafii, pisaki kolorowe, plany
dnia [terminarze], podkładki do papieru do pisania, podkładki na biurko, podstawki na długopisy i ołówki, podstawki
do długopisów i ołówków, przekładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przyciski do papieru, segregatory (materiały biurowe), tablice suchościeralne
o właściwościach magnetycznych, tablice suchościeralne,
taśma klejąca [materiały piśmienne], taśma przylepna (dozowniki -) [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące
artykułami papierniczymi, terminarze biurkowe, terminarze
kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko,
terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zakładki
i klipsy do znakowania stron, zakładki indeksujące, zakładki
papierowe do książek, zakładki do książek, zakładki samoprzylepne, zakreślacze, zestawy na biurko, zeszyty, 35 planowanie strategii marketingowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje reklamo-
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we, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, projektowanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, dystrybucja
broszur reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie
tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych.

środki dezynfekcyjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej,
10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty
i podpory do celów medycznych, odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce,
bandaże ujmowane w tej klasie, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia
weterynaryjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(210)
(731)

509845
(220) 2020 02 04
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERA+ SOLUTIONS

(210)
(731)

(531) 24.17.07, 24.13.09, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki
do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, produkty toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm,
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały do opatrunków gipsowych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,

(531) 24.13.09, 24.17.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki
do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, produkty toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm,
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały do opatrunków gipsowych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
środki dezynfekcyjne, wyżej wskazane towary nie są prze-

(210) 509850
(220) 2020 02 04
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) gork
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny,
41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
509852
(220) 2020 02 04
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERA+ ANTIAGING
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znaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej,
10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty
i podpory do celów medycznych, odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce,
bandaże ujmowane w tej klasie, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia
weterynaryjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
509987
(220) 2020 02 12
NEW TECHNOLOGY ASSOCIATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeczotki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA KOBIET SKUTECZNYCH

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.21, 09.09.01, 09.09.05
(510), (511) 38 udostępnianie forów internetowych on-line,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji lub
rozrywki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, przekazywanie know-how
[szkolenia], usługi klubowe w dziedzinie rozrywki i nauczania,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
przekwalifikowania zawodowego, udostępnianie informacji
dotyczących edukacji, kształcenia zawodowego, rozrywki,
promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej równego statusu kobiet i mężczyzn za pomocą portalu on-line.
(210) 510062
(220) 2020 02 13
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Galardi
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, agencje informacji handlowej, agencje eksportowo - importowe, agencje
public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
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w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom
trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edycja tekstów, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, impresariat w działalności artystycznej, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, maszynopisanie, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, prenumerata gazet [dla
osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, usługi podatkowe, usługi porównywania cen, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
prenumerowania czasopism [dla osób trzecich], usługi przeglądu prasy, usługi sekretarskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi zaopatrzenia osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
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w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 36 administrowanie
nieruchomościami, agencje celne, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, usługi aktuariuszy, analizy finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home banking],
operacje bankowe, bankowość oszczędności, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa gospodarstw rolnych,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, usługi finansowe, usługi funduszy zabezpieczających, gwarancje [kaucje], informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, obsługa kart debetowych, usługi w zakresie kart kredytowych, agencje badające
zdolność kredytową, kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, usługi finansowe w zakresie likwidacji przedsiębiorstw,
lokaty kapitału, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe
[maklerstwo giełdowe], notowania giełdowe, operacje finansowe, operacje walutowe, organizacja zbiórek, pośrednictwo
giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze, ubezpieczenia od pożarów,
usługi finansowe pożyczki, operacje rozrachunkowości finansowej, sponsorowanie finansowe, ściąganie czynszów,
agencje ściąganie należności, usługi świadczeń emerytalnych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału,
tworzenie funduszów inwestycyjnych, ubezpieczenia, ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, weryfikacja czeków,
wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena majątku ruchomego, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana walut, wynajem mieszkań, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], ubezpieczenia od wypadków, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo pod zastawy, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
ubezpieczenia na życie, 41 usługi artystów teatralnych, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja,
edukacja [nauczanie], fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż],
usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, imprezy
sportowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, karaoke [usługi związane z organizacją imprez karaoke], usługi kasyn [gry
hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [poprawianie kondycji], usługi dla kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, lunaparki, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii,
nocne kluby, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, prowadzenie ogro-
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dów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowych,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych,
produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przedszkola [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizacja
spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe,
salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli
na żywo, sporządzanie napisów [np. do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, usługi
studia nagrań, szkoły z internatem, telewizyjne programy
rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego,
tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi bibliotek
objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset
wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wypożyczanie zabawek,
wyższe uczelnie [edukacja].
(210)
(731)
(540)
(540)

510120
(220) 2020 02 12
WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WARSAW UNIVERSITY OF BUSINESS
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.09, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.16
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 wydawnictwa papierowe, publikacje o treści edukacyjnej, podręczniki, książki, kalendarze, albumy, blankiety,
broszury, druki, karty pocztowe, katalogi, koperty, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy, okładki, obwoluty, papier listowy, papeteria, skrypty, ulotki, 21 naczynia
do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, organizowanie prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów,
zjazdów, warsztatów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie książek,
usługi biblioteczne, 42 usługi w zakresie prac naukowo-badawczych, usługi w zakresie badań naukowych.
(210) 510138
(220) 2020 02 17
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PESZKO
(510), (511) 33 wódka.
510159
(220) 2020 02 17
HOTEL ZIMNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lipowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL ZIMNIK LUKSUS NATURY
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, 44 usługi spa.
510198
(220) 2020 02 14
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKIE 600

(210)
(731)

losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, urządzenia do gier hazardowych,
38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie
on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych
klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych,
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi
wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji
elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.03, 01.01.15
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne,
urządzenia służące rozrywce do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, kupony,

Nr ZT20/2020

510212
(220) 2020 02 17
MAŚLANY DARIUSZ, Wałcz
(znak słowno-graficzny)
PROFESJONALNY PORTAL NARZĘDZIOWY

(531) 14.07.09, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, edukacja, rozrywka i sport.

Nr ZT20/2020
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510218
(220) 2020 02 17
SIERPIŃSKA AGNIESZKA KOMINEX SYSTEMY
KOMINOWE, Wałcz
(540) (znak słowny)
(540) KOMINEX
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: kominki, wkłady kominkowe, piece, kominy, nasady kominowe, wkłady kominowe, akcesoria kominkowe, elementy montażowe do kominków, izolacje do kominków, kratki
kominkowe wentylacyjne, naczynia wzbiorcze do instalacji
grzewczych, sterowniki do kominków, wymienniki ciepła,
zawory bezpieczeństwa, zestawy przyłączeniowe do kominka z płaszczem wodnym, zestawy wymiennikowo-pompowe do instalacji grzewczych, systemy dystrybucji gorącego
powietrza, sterowniki systemów dystrybucji gorącego powietrza, turbiny i filtry do systemów dystrybucji gorącego
powietrza, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
palniki, bojlery i podgrzewacze, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, zapalniczki i zapalarki.
(210)
(731)

510219
(220) 2020 02 17
SIERPIŃSKA AGNIESZKA KOMINEX SYSTEMY
KOMINOWE, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMINEX SYSTEMY KOMINOWE

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.15.05, 01.15.07, 26.13.25, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.13, 26.05.16, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: kominki, wkłady kominkowe, piece, kominy, nasady kominowe, wkłady kominowe, akcesoria kominkowe, elementy montażowe do kominków, izolacje do kominków, kratki
kominkowe wentylacyjne, naczynia wzbiorcze do instalacji
grzewczych, sterowniki do kominków, wymienniki ciepła,
zawory bezpieczeństwa, zestawy przyłączeniowe do kominka z płaszczem wodnym, zestawy wymiennikowo-pompowe do instalacji grzewczych, systemy dystrybucji gorącego
powietrza, sterowniki systemów dystrybucji gorącego powietrza, turbiny i filtry do systemów dystrybucji gorącego
powietrza, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
palniki, bojlery i podgrzewacze, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, zapalniczki i zapalarki.
510235
(220) 2020 02 14
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) SZYBKIE 600

(531) 29.01.12, 27.07.01, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.03, 01.01.15
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne,
urządzenia służące rozrywce do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, kupony,
losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, urządzenia do gier hazardowych,
38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie
on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych
klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych,
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi
wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicz-
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nych online, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji
elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210) 510239
(220) 2020 02 18
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TEAM SPIRIT
(510), (511) 43 usługi barowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołówki, restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje dla turystów, restauracje z grillem, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze.
510262
(220) 2020 02 18
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) FIVeQ
(510), (511) 16 kwestionariusze drukowane, 42 badania naukowe do celów medycznych,badania i rozwój w zakresie
nauki, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi.
(210)
(731)

510296
(220) 2020 02 18
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) S! WHAT A SHOT!
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie soków, napoje bezalkoholowe z imbirem, napoje bezalkoholowe z matchą, napoje bezalkoholowe z herbatą, napoje bezalkoholowe z kurkumą, napoje bezalkoholowe
wspomagające trawienie, napoje bezalkoholowe rozgrzewające, napoje bezalkoholowe zwiększające odporność, napoje
energetyczne, napoje bezalkoholowe wspomagające relaks.
(210)
(731)

510297
(220) 2020 02 18
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) what a shot! S!

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

510306
(220) 2020 02 18
FILIPKOWSKI SEBASTIAN EVENEMENT IMPRESARIAT,
Sierpc
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTRUKS Co.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie.
510337
(220) 2020 02 19
RIMAX ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWINTAP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania
komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych.
510338
(220) 2020 02 19
SZYMAŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE ADAX, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naleśniki jak SMOK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.22, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 30 ciasta, ciasto w proszku, naleśniki, makarony,
pizze, placki, potrawy na bazie mąki, sosy, 43 usługi barowe,
bar szybkiej obsługi, kawiarnie, catering, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, puby, hotele, pensjonaty, motele.
510470
(220) 2020 02 21
LIGHTSCAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Visibly

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.04
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie soków, napoje bezalkoholowe z imbirem, napoje bezalkoholowe z matchą, napoje bezalkoholowe z herbatą, napoje bezalkoholowe z kurkumą, napoje bezalkoholowe
wspomagające trawienie, napoje bezalkoholowe rozgrzewające, napoje bezalkoholowe zwiększające odporność, napoje
energetyczne, napoje bezalkoholowe wspomagające relaks.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.22, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations.
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510507
(220) 2020 02 21
KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.TEATR-AVANGARDA-WARSZAWA.PL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 24.17.08, 05.13.11, 29.01.12
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing,
dystrybucja filmów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, malowanie
twarzy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka] pozowanie dla artystów, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja muzyczna, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy,
reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów],
sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły [edukacja], szkoły z internatem,
świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi
rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia
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[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510519
(220) 2020 02 22
GROBELNY WITOLD BŁAŻEJ DOR-TEX, Marzenin
(znak słowno-graficzny)
e energooszczędne stodoły

(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 37 usługi budowlane; budowa budynków
mieszkalnych; budowa budynków na zamówienie; budowa części budynków; budowa domów; budowa domów
na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości mieszkalnych; nadzór nad robotami budowlanymi;
stawianie fundamentów; usługi konstrukcyjne; usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków; wznoszenie budynków
i innych konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych; zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków; zarządzanie projektem budowy; budowa ścian,
budowa ścianek działowych, budowa ścian działowych
we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji
drewnianych.
510520
(220) 2020 02 22
ŚWIERKOWSKI ADRIAN F.H. ADI-TEX,
Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PREMIUM PIZZA HOUSE

(531) 26.01.18, 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.
510521
(220) 2020 02 22
GRUPA DEKARSKA HANBUD HANNA OLSZEWSKA,
MICHAŁ OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DH DACH HOLDING
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.12, 07.03.11, 29.01.14
(510), (511) 6 blacharskie materiały budowlane, metalowe
materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy jako metalowe materiały budowlane, metalowe materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, wzmacniające materiały metalowe dla
budownictwa, metalowe materiały budowlane w postaci
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, dachówki
metalowe, metalowe naroża dachu, metalowe grzbiety dachu, metalowe pokrycia dachów, metalowe panele dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe materiały dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowe więźby dachowe, metalowe szkielety dachowe, dachowe rynny metalowe,
płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe, meta-
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lowe płyty dachowe, metalowe dachówki holenderskie, haki
do dachówek, dachówki esówki metalowe, kątowniki stalowe do dachów, membrany dachowe z metalu, metalowe,
dachowe otwory wentylacyjne, deski dachowe z metalu,
materiały do obróbki dachu metalowe, dachy z metalu
na konstrukcje, blacha do pokrycia dachu z metalu, aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, okładzinowe
panele metalowe do pokrywania dachów, ołowiane materiały uszczelniające do krycia dachów, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe kosze dachowe
do użytku w budownictwie, metalowe pokrycia dachowe
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 19 materiały
budowlane z włókien mineralnych, niemetalowe materiały
budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów
budowlanych, niemetalowe materiały tkane do użytku
w budynkach, deski z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, drewno
konstrukcyjne, niemetalowe elementy konstrukcyjne wspornikowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku
w budownictwie, elementy konstrukcyjne z drewna, szklane
dachy, papa dachowa, łupki dachowe, krokwie dachowe, cement dachowy, dachówki ceramiczne, dachówki kamienne,
dachówki gliniane, niemetalowe dachówki, dachówka łupkowa, warstwy izolacyjne dachu, niemetalowe krawędzie
dachów, niemetalowe płyty dachowe, asfaltowy filc dachowy, filcowe pokrycia dachowe, niemetalowe rynny dachowe,
bitumiczne powłoki dachowe, asfaltowe powłoki dachowe,
smołowana papa dachowa, niemetalowe deski dachowe,
papa dachowa asfaltowa, niemetalowe pokrycia dachowe,
płytki łupkowe dachowe, niemetalowe panele dachowe,
glazurowane dachówki ceramiczne, materiały do pokrywania dachu, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, deski dachowe z drewna, płyty dachowe z drewna, niemetalowe płyty do dachów, membrany dachowe z PCV, niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, pokrycia dachowe z gontów, dachówki z zaprawy
cementowej, dachówki holenderskie, membrany do pokryć
dachowych, szczeliwo bitumiczne do pokrywania dachu,
płytki szklane do pokrywania dachu, tkaniny niemetalowe
do wzmacniania dachów, szczeliwa dachowe na bazie smoły, bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe rynny dachowe, przeszklone panele dachowe, bitumiczne fugi na powłoki dachowe, polipropylenowe arkusze
faliste jako pokrycia dachowe, przezroczyste dachówki
z tworzyw sztucznych, niemetalowe przewody wentylacyjne okien dachowych, płytki łupkowe do okładzin dachowych, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, niemetalowe
materiały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe
płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów, niemetalowe płytki
mocowane na gwoździach do łączenia wiązarów dachowych, faliste arkusze wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych, niemetalowe okna dachowe, okna dachowe
wykonane z tworzyw sztucznych, dachowe naświetla półkoliste z materiałów niemetalowych, niemetalowe okładziny
na okna, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z bitumu, materiały budowlane z drewna, materiały
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: blacharskie materiały budowlane, metalowe materiały budowlane, stalowe
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materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały
metalowe, stropy jako metalowe materiały budowlane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane
w postaci paneli, materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, dachówki metalowe, metalowe naroża dachu, metalowe grzbiety dachu, metalowe pokrycia
dachów, metalowe panele dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe materiały dachowe, metalowe elementy
dachowe, metalowe więźby dachowe, metalowe szkielety
dachowe, dachowe rynny metalowe, płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe, metalowe płyty dachowe,
metalowe dachówki holenderskie, haki do dachówek, dachówki esówki metalowe, kątowniki stalowe do dachów,
membrany dachowe z metalu, dachowe otwory wentylacyjne metalowe, deski dachowe z metalu, materiały do obróbki
dachu metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, blacha
do pokrycia dachu z metalu, aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, ołowiane materiały uszczelniające
do krycia dachów, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, materiały budowlane z włókien mineralnych, niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania
budynków przed ciągami powietrznymi, ognioodporne
uszczelki w postaci materiałów budowlanych, niemetalowe
materiały tkane do użytku w budynkach, deski z materiałów
niemetalowych do użytku w budownictwie, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, drewno konstrukcyjne, niemetalowe
elementy konstrukcyjne wspornikowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, elementy
konstrukcyjne z drewna, szklane dachy, papa dachowa, łupki
dachowe, krokwie dachowe, cement dachowy, dachówki ceramiczne, dachówki kamienne, dachówki gliniane, niemetalowe dachówki, dachówka łupkowa, warstwy izolacyjne dachu, niemetalowe krawędzie dachów, niemetalowe płyty
dachowe, asfaltowy filc dachowy, filcowe pokrycia dachowe,
niemetalowe rynny dachowe, bitumiczne powłoki dachowe,
asfaltowe powłoki dachowe, smołowana papa dachowa,
niemetalowe deski dachowe, papa dachowa asfaltowa, niemetalowe pokrycia dachowe, płytki łupkowe dachowe, niemetalowe panele dachowe, glazurowane dachówki ceramiczne, materiały do pokrywania dachu, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, niemetalowe konstrukcje pokryć
dachowych, niemetalowe elementy wykończeniowe dachów, deski dachowe z drewna, płyty dachowe z drewna,
niemetalowe płyty do dachów, membrany dachowe z PCV,
niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, pokrycia dachowe z gontów, dachówki z zaprawy cementowej, dachówki holenderskie, membrany do pokryć dachowych,
szczeliwo bitumiczne do pokrywania dachu, płytki szklane
do pokrywania dachu, tkaniny niemetalowe do wzmacniania dachów, szczeliwa dachowe na bazie smoły, bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe rynny
dachowe, przeszklone panele dachowe, bitumiczne fugi
na powłoki dachowe, polipropylenowe arkusze faliste jako
pokrycia dachowe, przezroczyste dachówki z tworzyw
sztucznych, niemetalowe przewody wentylacyjne okien dachowych, płytki łupkowe do okładzin dachowych, blacha
z tworzyw sztucznych na dachy, niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, rury niemetalowe
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do dachowych instalacji odwadniających, przewody wodne
z tworzyw sztucznych na dachy, włókna nietkane do użytku
przy kryciu dachów, niemetalowe płytki mocowane
na gwoździach do łączenia wiązarów dachowych, faliste arkusze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, niemetalowe okna dachowe, okna dachowe wykonane z tworzyw
sztucznych, dachowe naświetla półkoliste z materiałów niemetalowych, niemetalowe okładziny na okna, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z bitumu, materiały budowlane z drewna, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe.
(210) 510524
(220) 2020 02 24
(731) ŻEGLIŃSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) paysperience
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne dotyczące spraw finansowych, aplikacje mobilne dotyczące obsługi
transakcji finansowych, aplikacje mobilne dotyczące usług
płatniczych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania na smartfony, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące usług płatniczych, programy komputerowe
i aplikacje mobilne umożliwiające pośrednictwo w płatnościach, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, karty kredytowe, karty kodowane, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, terminale komputerowe do celów bankowych zapisane oprogramowanie komputerowe do zarządzania finansami, systemy
przetwarzania danych dotyczących spraw finansowych,
36 działalność finansowa, działalność monetarna, izby rozrachunkowe (finansowe), usługi wymiany walut, usługi płatnicze, bankowość on-line, bankowość mobilna, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych,
pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy,
ubezpieczenia, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, usługi finansowe, usługi inwestycyjne, telefoniczne
udzielanie informacji odnośnie konta bankowego usługi
bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, usługi depozytów pieniężnych, lokowanie funduszy,
inwestowanie funduszy, udzielanie kredytów, organizowanie
kredytów, usługi kredytowe, pożyczki, usługi dotyczące kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, informacja
o ubezpieczeniach, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami, analizy
finansowe, prognozy finansowe, usługi bankowości elektronicznej, sporządzanie raportów finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, dostarczanie skomputeryzowanej
informacji finansowej, usługi związane z dokonywaniem
transakcji finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie
administrowania płatności, elektroniczna bankowość po-
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przez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa],
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi pośrednictwa finansowego, pośrednictwo walutowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo inwestycyjne, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, wydawanie kart przedpłaconych
i bonów, pożyczanie pod zastaw, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transakcje
dewizowe, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem pożyczek, doradztwo
finansowe dotyczące rozliczeń, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane za pomocą
środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami,
monitorowanie portfeli finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, rozliczanie czeków [clearing], skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, udzielanie
informacji dotyczących usług finansowych, udzielanie informacji finansowych przez terminale komputerowe, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi informacyjne
dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne dotyczące
zautomatyzowanego opłacania rachunków, usługi w zakresie planowania finansów osobistych, usługi w zakresie informacji finansowych związane z osobami fizycznymi, usługi
w zakresie informacji finansowych dla instytucji finansowych
dostarczane za pośrednictwem sieci komputerowych i przekazu satelitarnego, wystawianie wyciągów z konta, automatyczne opłacanie rachunków, dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczny
transfer środków finansowych dla biur podróży, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa poleceń zapłaty, obsługa płatności, odbiór płatności finansowych w domu, organizowanie transferu pieniędzy, pobieranie płatności, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, przetwarzanie płatności dla
stowarzyszeń budowlanych, przetwarzanie płatności
na rzecz banków, udostępnianie wielu opcji płatniczych
za pośrednictwem terminali elektronicznych, obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, usługi bankowe opłacania rachunków
przez telefon, usługi automatycznego transferu funduszy,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, usługi pobierania opłat elektronicznych,
usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
usługi płatności finansowych, usługi w zakresie krajowych
przelewów pieniędzy, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków na zobowiązania, usługi w zakresie opłacania
rachunków świadczone poprzez stronę internetową, usługi
w zakresie przesyłania pieniędzy, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych,
zautomatyzowane usługi płatnicze, automatyczne usługi
bankowe w celu wydawania reszty, przetwarzanie gotówki,
udostępnianie bankomatów do podejmowania pieniędzy,
udostępnianie bankomatów do wpłacania pieniędzy, usługi
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finansowe związane z zapłatą gotówką, usługi w zakresie
bankomatów, usługi w zakresie przekazów pieniężnych, wypłata gotówki, usługi realizacji płatności podatków, usługi
związane z opodatkowaniem płac, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, usługi w zakresie
kart rabatowych na cele kulturalne dla młodych ludzi, usługi
w zakresie kart rabatowych na cele rekreacyjne dla młodych
ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele podróżnicze
dla młodych ludzi, usługi związane z kartami gotówkowymi,
doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, organizacja pożyczek, kredyty handlowe,
organizowanie pożyczek ratalnych, organizowanie pożyczek
w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, organizowanie udzielania
kredytów handlowych, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, pożyczki firmowe, pożyczki ratalne, przygotowywanie umów pożyczkowych, udzielanie pożyczek doraźnych,
udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek indywidualnych,
usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi brokerskie
w zakresie kredytów, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi kredytów odnawialnych, usługi kredytowe w zakresie podróży, usługi kredytowe wykorzystywane
do zakupu usług, usługi pożyczek dla konsumentów, usługi
pożyczek finansowych, usługi pożyczek finansowych do celów osobistych, usługi pożyczek osobistych, usługi pożyczek
odnawialnych, usługi zabezpieczania w zakresie gwarantowania pożyczek, usługi zarządzania w zakresie transakcji
związanych z pożyczkami, dostarczanie informacji dotyczących faktoringu długów, konsultacje dla klientów w zakresie
organizacji spłat długów, pobieranie należności ze sprzedaży
na kredyt, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, bankowe usługi przyjmowania depozytów,
bankowość internetowa, bankowość kupiecka, bankowość
telefoniczna, bankowość prywatna, finansowe usługi bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie
wpłacania środków pieniężnych, międzynarodowe usługi
bankowe, obsługa kont depozytowych, obsługa zleceń stałych, planowanie i zarządzanie finansowe, pobieranie opłat
komunalnych, pomoc finansowa, powiernictwo środków
pieniężnych, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, sprawdzanie banknotów, sprawy monetarne, telefoniczne usługi
bankowe, udostępnianie rachunków bieżących, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowości osobistej, usługi depozytowe, usługi bankowe świadczone dla szkół, świadczenie
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe dla spółek, usługi
finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe związane
z działalnością gospodarczą, usługi finansowe związane
z podróżami, usługi finansowej bankowości osobistej, usługi
informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi monetarne, usługi przechowywania w depozycie, usługi telegraficznych przekazów [płatności], usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami bankowymi, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi w zakresie przyjmowania
depozytów, usługi w zakresie przechowywania depozytów,
usługi związane z podatkami [nie księgowość], zarządzanie
finansami dla firm, zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe
za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane z bankowością, wydawanie bonów używanych jako pieniądze, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów
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na zakup towarów, wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów
na posiłki, emisja bonów wartościowych, usługa wymiany
walut, usługi pożyczkowe, płatności mobilne, 42 projektowanie systemów komputerowych, tworzenie programów
komputerowych, tworzenie programów komputerowych
dotyczących usług płatniczych i obsługi transakcji finansowych, tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie aplikacji mobilnych dotyczących usług płatniczych i obsługi transakcji finansowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego oprogramowanie jako usługa, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie aplikacji mobilnych, konserwacja aplikacji mobilnych, aktualizacja aplikacji mobilnych, doradztwo w zakresie aplikacji mobilnych, badania naukowe,
badania techniczne, projektowanie techniczne, usługi naukowe i technologiczne, usługi badawczo-rozwojowe, projektowanie komputerów, projektowanie programów komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja
programów komputerowych, opracowywanie programów
do danych, badania dotyczące programów komputerowych,
projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego,
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, rozwój
sprzętu komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów
i skomputeryzowanych transakcji, doradztwo projektowe,
planowanie projektu, hosting stron internetowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja oprogramowania komputerowego,
konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, usługi konfiguracji sieci komputerowych, testowanie programów komputerowych, zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie danymi środków przekazu, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi migracji danych,
udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych.
510526
(220) 2020 02 23
MAR-KOKS KRASOWSKI, SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) EKOMAR MAREK KRASOWSKI
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa stałe, węgiel, węgiel
kamienny, węgiel brunatny, węgiel typu ekogroszek, węgiel
mineralny, brykiety węglowe, węgiel drzewny, gruby węgiel
drzewny, pył węglowy, miał węglowy, paliwa na bazie węgla,
brykiety z węgla drzewnego, węgiel drzewny do grillowania,
węgiel drzewny pochodzenia roślinnego, węgiel o niskiej

(210)
(731)
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zawartości siarki, węgiel o niskiej zawartości popiołu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką
kwarcu, paliwa wyrabiane z węgla antracytowego i koksu,
koks, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa paliw kopalnych,
paliw stałych, węgla, węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla typu ekogroszek, węgla mineralnego, brykietu
węglowego, węgla drzewnego, grubego węgla drzewnego,
pyłu węglowego, miału węglowego, paliw na bazie węgla,
brykietów z węgla drzewnego, węgla drzewnego do grillowania, węgla drzewnego pochodzenia roślinnego, węgla
o niskiej zawartości siarki, węgla o niskiej zawartości popiołu, sprzedaż detaliczna lub hurtowa brykietów paliwowych
do użytku domowego wykonanych z mieszanin węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
brykietów paliwowych do użytku domowego wykonanych
z węgla z domieszką kwarcu, paliw wyrabianych z węgla antracytowego i koksu, koksu.
510569
(220) 2020 02 24
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) medifit
(510), (511) 10 fartuchy dla personelu medycznego, spódnice dla personelu medycznego, bluzy dla personelu medycznego, spodnie dla personelu medycznego, sukienki dla personelu medycznego, garsonki dla personelu medycznego,
żakiety dla personelu medycznego, garnitury dla personelu
medycznego, marynarki dla personelu medycznego.
(210)
(731)

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

510598
(220) 2020 02 25
OBROK DAGMARA PREMIUM STUDIO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
AV AVENUE 22

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.07.13
(510), (511) 25 odzież, odzież ślubna, odzież galowa, odzież
wieczorowa, odzież wizytowa, garnitury, obuwie, nakrycia
głowy, suknie ślubne, suknie balowe, suknie koktajlowe,
suknie wieczorowe, podwiązki ślubne, woalki, welony, mantyle, rękawiczki, sukienki, spódnice, bluzki, bolerka, akcesoria
na szyję, baletki, apaszki, chusty, szale na głowę, bielizna,
biustonosze, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsety,
halki, opaski na głowę, rajstopy, odzież wierzchnia, 35 usługi
sprzedaży odzieży, odzieży ślubnej, odzieży galowej, odzieży
wieczorowej, odzieży wizytowej, obuwia, nakryć głowy, sukni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni wieczorowych, podwiązek ślubnych, woalek, welonów, mantyli,
rękawiczek, sukienek, spódnic, bluzek, bolerek, akcesoriów
na szyję, baletek, apaszek, chust, szali na głowę, bielizny, biustonoszy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsetów,
halek, opasek na głowę, rajstop, rękawiczek, odzieży wierzchniej, usługi sprzedaży akcesoriów ślubnych, usługi sprzedaży
akcesoriów wizytowych, usługi sprzedaży biżuterii, dekoracja
wystaw sklepowych, reklama i marketing, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów do celów promocyjnych, 40 hafciarstwo, krawiectwo, krawiectwo
artystyczne, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, szycie odzieży wizytowej, szycie odzieży wieczorowej, szycie
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sukien ślubnych, szycie garniturów, obróbka tkanin, 45 wypożyczanie odzieży, wypożyczanie odzieży wizytowej, wypożyczanie sukien ślubnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510634
(220) 2020 02 26
HOŁUJ JOANNA IOSSI, Kłaj
(znak słowno-graficzny)
{iossi} NATURAL SKIN CARE

(531) 27.05.01, 24.17.07, 24.17.05, 14.03.13
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
maseczki do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała
[kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], peelingi
do twarzy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki],
produkty powlekające usta [kosmetyki], olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające pantenol,
krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremy do jasnej
karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego,
kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy
nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego],
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maski
kosmetyczne, masło kakaowe do celów kosmetycznych,
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek różany do celów kosmetycznych, olej
kokosowy do celów kosmetycznych, olejki cytronelowe
do użytku kosmetycznego, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki
do opalania [kosmetyki], olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki rozmarynowe do użytku
kosmetycznego, pasta kosmetyczna do nakładania na twarz
w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, pianki [kosmetyki], płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], płyny kosmetyczne do demakijażu, płyny kosmetyczne
przed goleniem, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry,
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preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne
do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty nawilżające [kosmetyczne],
preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, produkty
do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony ust, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych,
serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki nawilżające
[kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
świece do masażu do celów kosmetycznych, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry,
wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry,
zestawy kosmetyków, 40 produkcja kosmetyków na zamówienie dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

510703
(220) 2020 02 27
KLUB PIŁKARSKI POLONIA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
POLONIA

24.01.03, 24.01.05, 26.03.01, 26.03.12, 26.04.22, 26.04.02,
27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych, zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi akademii piłkarskich, usługi w zakresie organizowania imprez piłkarskich,
rozrywka w postaci meczów piłkarskich, obozy piłki nożnej,
organizowanie meczów piłki nożnej, organizowanie zawodów piłki nożnej, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie
programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży
z zakresu piłki nożnej, usługi sportowe, organizowanie szkoleń sportowych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
edukacja sportowa, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, prowadzenie imprez sportowych na żywo, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe oraz programy
z nagrodami, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
sportu, usługi w zakresie treningu fizycznego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, obsługa obiektów spor-
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towych, realizacja meczów i pokazów w zakresie wydarzeń
sportowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia zawodników sportowych, usługi trenerskie, udzielanie
informacji związanych ze sportem, udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

510704
(220) 2020 02 27
WĘGRZYN AGNIESZKA NEW LOOK A&D, Dzierżoniów
(znak słowno-graficzny)
AD Nails

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, sztuczne paznokcie, kleje do utwardzania paznokci, kleje
do mocowania sztucznych paznokci, odżywki do paznokci,
preparaty do przedłużania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, żele do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, środki do usuwania paznokci
żelowych, żel do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, preparaty do nadawania połysku, naklejane
ozdoby do paznokci.
510710
(220) 2020 02 27
CONSTANCE CARROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBO Magic PIGMENT UK Constance Carroll
(210)
(731)

(531)

01.01.02, 01.01.10, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01,
27.05.10, 27.05.23
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, środki
do usuwania lakierów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, farby do włosów, lakiery do włosów, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki,
zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, kosmetyki do makijażu, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, olejki do celów
kosmetycznych i perfumeryjnych, produkty perfumeryjne,
perfumy, pomadki do ust, puder do makijażu, rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, szampony, sztuczne paznokcie, środki toaletowe, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory
do trwałej ondulacji, preparaty do nadawania połysku, zmy-
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wacze do paznokci, odżywki do paznokci, odżywki do włosów, odżywki do ust, płyny pielęgnacyjne, płyny do stylizacji,
cienie do powiek, palety cieni do powiek, kredki do powiek,
tusze do rzęs, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, sztuczne
brwi, błyszczyki do ust.
510715
(220) 2020 02 27
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dyskontowe ceny zł
(210)
(731)

(531)

14.07.20, 25.05.02, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01,
27.05.03, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru
lub kartonu, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier higieniczny, pudełka z papieru lub
kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania,
biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki],
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze celulozy regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [artykuły
papiernicze], 25 koszulki, czapki, opaski, 35 administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
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reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

510719
(220) 2020 02 27
NAPORA KRZYSZTOF, Podobin
(znak słowno-graficzny)
hubun

(531)

03.07.24, 03.07.19, 03.07.15, 02.09.01, 08.01.18, 26.13.01,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, 5 żywność dietetyczna dla
zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla zwierząt, odżywcze
suplementy diety dla zwierząt, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, środki
odstraszające insekty dla psów, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 18 uprzęże, chomąta dla koni, czapraki pod siodło, derki na konie, kagańce, nakolanniki dla koni, nagłówki
do uprzęży, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, osprzęt
do uprzęży, siodła, skórzane smycze, strzemiona, uzdy,
20 budy dla zwierząt, domki dla ptaków, dystrybutory woreczków na odchody zwierzęce, kojce, poduszki dla zwierząt, posłania dla zwierząt, skrzynki lęgowe, ule, 21 akwaria
pokojowe, grzebienie dla zwierząt, klatki dla ptaków, klatki
dla zwierząt, koryta dla zwierząt, kuwety dla zwierząt, miski
dla zwierząt, obrączki dla ptaków, pojemniki na żywność dla
zwierząt, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki dla koni,
poidła, pojemniki na nieczystości dla zwierząt, 28 sprzęt
wędkarski, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, więcierze,
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zabawki dla zwierząt
domowych, 31 karmy i pasze dla zwierząt, korzenie do spożycia dla zwierząt, liofilizowana przynęta wędkarska, napoje
dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, żywe przynęty
dla wędkarstwa, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze lecznicze dla zwierząt, suchary dla psów, ściółka
dla zwierząt, zwierzęta żywe.
(210)
(731)
(540)
(540)

510722
(220) 2020 02 28
RADŁOWSKA EWA ALLIANCE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
prosto z kranu ODKRĘĆ SIĘ NA WODĘ

(531) 01.15.15, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, filtry
do kawy elektryczne, filtry do oczyszczalników wody, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania
pary, filtry do uzdatniania wody, elektryczne filtry do oczysz-
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czania wody przeznaczone do użytku domowego, chłodzące automaty do napojów, elektryczne podgrzewacze
wody do sporządzania napojów, elektryczne podgrzewacze napojów, elektryczne podgrzewacze do napojów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do podgrzewania napojów, butelki do filtracji wody sprzedawane puste,
dystrybutory wody, dystrybutory powietrza, dystrybutory
wody schłodzonej, oczyszczonej, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, urządzenia do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, jonizatory do oczyszczania
powietrza, jonizatory wody, urządzenia do dystrybucji
wody [automatyczne], urządzenia do dystrybucji wody,
pitniki, fontanny, fontanny-umywalki, osprzęt do fontann,
fontanny wodne, fontanny wewnętrzne, ekspresy do kawy,
elektryczne, kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy, ekspresy
do kawy espresso, elektryczne filtry do kawy, elektryczne
warniki do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, instalacje automatyczne do przyrządzania kawy, maszyny do palenia kawy, urządzenia do zmiękczania wody, instalacje
do zmiękczania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania
wody, zmiękczacze wody, kurki [krany], kurki mieszające
[krany], wodooszczędne krany, wylewki kranów, urządzenia
do uzdatniania wody z kranu, 35 wynajem dystrybutorów
automatycznych, handel hurtowy i detaliczny, w tym internetowy w zakresie urządzeń do dystrybucji i/lub filtrowania wody, handel hurtowy i detaliczny, w tym internetowy
w zakresie urządzeń do ogrzewania lub chłodzenia wody,
handel hurtowy i detaliczny, w tym internetowy w zakresie
urządzeń do uzdatniania lub zmiękczania wody, handel hurtowy i detaliczny, w tym internetowy w zakresie pitników,
handel hurtowy i detaliczny, w tym internetowy w zakresie
ekspresów do kawy, handel hurtowy i detaliczny, w tym
internetowy w zakresie akcesoriów, części i podzespołów
oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do dystrybucji i/lub filtrowania wody oraz ekspresów do kawy, 37 montaż instalacji do zmiękczania wody,
montaż zmiękczaczy wody, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja, konserwacja instalacji
do zaopatrywania w wodę, naprawa urządzeń do oczyszczania wody, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy
wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

510735
(220) 2020 02 28
SZULC BEATA, Warzymice
(znak słowno-graficzny)
MATMOSFERA

(531)

01.05.12, 01.01.05, 01.01.10, 18.05.10, 26.15.01, 26.01.13,
27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, edukacja, rozrywka i sport, edukacja
[nauczanie], nauczanie, nauczanie i szkolenia.
(210) 510797
(220) 2020 03 02
(731) KULPA DANUTA MODDANO, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
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(540) moddano
(510), (511) 18 aktówki, dyplomatki, etui z imitacji skóry, kopertówki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, portfele, teczki, torby, torebki, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie wyrobów rymarskich, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami kaletniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami kaletniczymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie wyrobów kaletniczych.
(210) 510826
(220) 2020 02 28
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ANGLE
(510), (511) 5 środki grzybobójcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

510834
(220) 2020 03 02
NOWAKOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Consulter

(531)

27.05.01, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.24, 26.15.01, 26.02.16,
26.02.24, 29.01.13
(510), (511) 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, crowdfunding, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, przelewy i transakcje finansowe
oraz usługi płatnicze, ściąganie należności i faktoring, usługi
finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie finansami, badanie wypłacalności finansowej, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje nieruchomości.
510846
(220) 2020 03 03
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) S-plast
(510), (511) 5 bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe,
bandaże przylepne, bandaże chirurgiczne, kompresy z gazy,
gazy do celów medycznych, gazy do stosowania jako opa(210)
(731)
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trunki, plastry, plastry samoprzylepne, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, plastry rozgrzewające do celów medycznych, plastry do użytku medycznego, plastry na odciski,
wysterylizowane opatrunki, opatrunki odkażające, opatrunki
elastyczne, opatrunki do ran, opatrunki na oparzenia, płynne opatrunki w sprayu, antyseptyczne opatrunki w płynie,
materiały opatrunkowe, medyczne, 10 bandaże elastyczne,
bandaże ortopedyczne, bandaże uciskowe, bandaże podtrzymujące, temblaki do użytku medycznego, plastry chłodzące do celów medycznych, opatrunki na oczy do użytku
chirurgicznego, ortopedyczne opatrunki uciskowe, opaski
elastyczne do unieruchamiania kończyn.
(210) 510901
(220) 2020 03 03
(731) HALAMA AGNIESZKA CENTRUM HALAMA, Trzcianka
(540) (znak słowny)
(540) KWADRACIAKI
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, kleje (do artykułów
piśmiennych), papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby
z tektury, materiały dla artystów, mianowicie artykuły do rysowania, malowania i modelowania, pędzle dla malarzy
i artystów, maszyny do pisania i artykuły biurowe, druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, katalogi,
ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały introligatorskie, pisaki
z końcówką pędzelkową, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie, bloki do pisania i notesy, papier nutowy, zeszyty
nutowe, książki i inne publikacje, podręczniki, materiały
do nauczania, broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zakładki do książek, plakaty, prospekty, skoroszyty
na dokumenty, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy
z tworzyw sztucznych, 35 usługi pomocy/pośrednictwa
w nawiązywaniu kontaktów zawodowo - biznesowych,
usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie
przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów
reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych
i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych
i reklamowych, usługi sprzedaży następujących towarów:
artykuły papiernicze, kleje (do artykułów piśmiennych), papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły
do rysowania oraz malowania i modelowania, pędzle dla
malarzy i artystów, maszyny do pisania i artykuły biurowe,
druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny,
katalogi, ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze, materiały introligatorskie, pisaki z końcówką pędzelkową, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne
(artykuły piśmienne), przyrządy do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie, bloki do pisania i notesy, papier nutowy,
zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, broszury, kalendarze, notatniki i notesy
podręczne, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty,
skoroszyty na dokumenty, torby na zakupy z papieru, torby
na zakupy z tworzyw sztucznych, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, maskotki, piłki, piłeczki antystresowe, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, metale w postaci folii i proszku dla malarzy
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i dekoratorów, środki do pielęgnacji drewna oraz paneli
i mebli, emulsje do mebli i drewna, torby, torby podróżne,
torebki, portfele, portmonetki, walizy, walizeczki, parasole
i parasolki, kapelusze, etui na klucze, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki
podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki,
teczki, torby antystatyczne, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego oraz sprzętu wideo i sprzętu
komputerowego, torby na bagażniki rowerowe i motocyklowe, torby przystosowane do spacerówek, piórniki, plecaki, parasolki, breloki do kluczy, słuchawki, głośniki, termosy, bidony, okulary, zegarki, biżuteria, latarki, power banki,
pamięci USB, etui, kubki, świeczki, kosmetyki, poduszki,
krzesła, leżaki, ręczniki, koce, akcesoria kuchenne, akcesoria
łazienkowe, akcesoria rowerowe, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
opracowywanie planów szkoleniowych, systemów ocen
pracowniczych, publikowanie, przygotowywanie tekstów
do publikacji, usługi w zakresie publikowania online, usługi
doradcze w zakresie publikowania, konsultacje edytorskie,
redagowanie tekstów pisanych, usługi wydawnicze, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi trenerskie w zakresie
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie budowania zespołu, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu
fizycznego, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej.
510915
(220) 2020 03 03
LOS HERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA & DOG
(210)
(731)

510916
(220) 2020 03 03
LOS HERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA & DOG
(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.24, 08.05.03, 08.07.04, 26.03.07, 26.07.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi w zakresie cateringu, usługi gastronomiczne, usługi pizzerii, usługi gastronomiczne typu street food realizowane w mobilnych punktach sprzedaży typu food truck.
510920
(220) 2020 03 03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNISIL
(210)
(731)

(531) 07.15.20, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, cegły niemetalowe, betonowe, ceramiczne, silikatowe, bloczki niemetalowe, betonowe, ceramiczne, silikatowe,
płyty niemetalowe, betonowe, ceramiczne, silikatowe, silikatowe elementy budowlane, zaprawy budowlane.
510960
(220) 2020 03 11
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOFIT
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)

510987
(220) 2020 03 05
BRZOZOWSKI RADOSŁAW TSF - TRÓJMIESKIE STUDIO
FOTOGRAFII RADOSŁAW
BRZOZOWSKI /SZLACHETNA FOTOGRAFIA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Then & Now. Wczoraj i dziś
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń,
warsztatów roboczych, festiwali i wystaw fotograficznych
oraz związanych z tematyką fotografii, wystawy i festiwale fotografii, kursy na odległość - korespondencyjne i on-linowe
oraz usługi kształcenia specjalistycznego w zakresie fotografowania, technik fotograficznych i technologii wywoływania
fotografii, warsztaty edukacyjne związane z nauką wywoływania fotografii, organizacja wystaw związanych edukacją
(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.24, 08.07.04, 26.03.07, 26.07.03, 27.05.01,
08.05.03, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi w zakresie cateringu, usługi gastronomiczne, usługi pizzerii, usługi gastronomiczne typu street food realizowane w mobilnych punktach sprzedaży typu food truck.
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fotograficzną, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów fotograficznych,
organizowanie fotograficznych konkursów tematycznych,
obsługa i prowadzenie kongresów, organizowanie, obsługa
i prowadzenie seminariów, zjazdów.
(210) 510998
(220) 2020 03 04
(731) Bridgestone Corporation, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) V-STEEL MINING D-LUG
(510), (511) 12 opony terenowe, opony do maszyn górniczych, opony do równiarek mechanicznych, opony do ładowarek łopatowych, opony do buldożerów, opony do walców
kołowych, opony do żurawi na kołach, opony do żurawi,
opony do ciągników zrywkowych, opony do pługów śnieżnych, opony do przesuwnych betoniarek drogowych, opony
do spychaczy, opony do samochodów wywrotek, opony
do przegubowych samochodów wywrotek, opony do pojazdów przeładunkowych, opony do ciężarówek.
(210) 511010
(220) 2020 03 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA RETINOL INTENSIVE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry,
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210) 511056
(220) 2020 03 06
(731) BANAŚ JUSTYNA, Jarosław
(540) (znak słowny)
(540) Ima sushi
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedających sushi.
511066
(220) 2020 03 06
FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUID SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, 16 książki, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie sieci płynowych, usługi doradcze w dziedzinach technicznych.
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511067
(220) 2020 03 06
HIENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) HIENERGY
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
komponenty elektryczne i elektroniczne, przemienniki [inwertery], panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii
fotowoltaicznej, 35 usługi sprzedaży towarów: urządzenia
fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne
i elektroniczne, przemienniki [inwertery], panele słoneczne,
komórki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, zestawy solarne,
pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, narzędzi i urządzeń
do montażu i wykonywania instalacji fotowoltaicznych, reklama, promocja zastosowania energii słonecznej i systemów
energii słonecznej poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, promocja sprzedaży w zakresie urządzeń fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów oraz
usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 montaż,
naprawa oraz konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, ogniw i modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 42 usługi projektowania,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii
regeneracyjnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych.
(210)
(731)
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511071
(220) 2020 03 06
TRZY WULKANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DATKOMAT
(510), (511) 9 peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia elektroniczne do przekazywania darowizn, terminale
płatnicze, interaktywne terminale płatnicze.
(210)
(731)

511072
(220) 2020 03 06
POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Błękitny Plus

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.07
(510), (511) 1 preparaty do oszczędzania paliwa, dodatki
chemiczne do obróbki paliwa, preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 4 paliwa, paliwa ze źródeł biologicznych, oleje i smary mineralne
do celów przemysłowych [nie do paliw], preparaty wiążące
do paliw stałych, dodatki niechemiczne do paliw zapobiegające powstawaniu osadów w komorze spalania, dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach
do spalania paliw kopalnych, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych.
511073
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Czasodysk
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy,
dyski latające, dyski do rzucania, dyski sportowe, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy.

(210)
(731)

511076
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Trikopiłka
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)

511078
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Formusie
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zabawki pluszowe,
lalki pluszowe.
(210)
(731)

511081
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Chmurkolina
(510), (511) 16 modelina polimerowa, materiały do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, masy specjalne
do modelowania, aromatyczne materiały do modelowania,
28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, plastelina do zabawy,
zestawy kreatywne do zabawy.
511085
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALONOWE KREACJE!

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 21.01.16
(510), (511) 16 modelina polimerowa, masy specjalne
do modelowania, materiały do modelowania, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, plastelina do zabawy, zabawki
do ściskania, zestawy kreatywne do zabawy.
511086
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAJMORKI
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, figurki
zabawkowe z możliwością przekształcania w różne kształty,
plastelina do zabawy, zabawki do ściskania, zestawy kreatywne do zabawy.
511087
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Neo-guma
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki
wykonane ze sznurka.

(210)
(731)

511088
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO-GUMA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki
wykonane ze sznurka.

Nr ZT20/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

511089
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawiarenka
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.03, 26.01.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zestawy
figurek do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zestawy kreatywne do zabawy.
511090
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC KRYSZTAŁÓW Smoczusie

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.05, 01.15.11, 17.02.02
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zestawy
figurek do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zestawy kreatywne do zabawy.
511091
(220) 2020 03 06
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC KRYSZTAŁÓW

(210)
(731)
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(531) 14.01.23, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 9 oprogramowane gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, programy gier
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [software ładowalny], programy gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem Internetu [software], gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 41 usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier nie do pobrania w Internecie, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami
komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier,
udostępnianie informacji on-line na temat strategii gier
komputerowych i wideo.
511094
(220) 2020 03 07
S&M ADVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MINDERON
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, drobne wyroby metalowe, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)

(210) 511107
(220) 2020 03 06
(731) KUCZYŃSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zestawy
figurek do zabawy, lalki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zestawy kreatywne do zabawy.
511093
(220) 2020 03 07
DESTRUCTIVE CREATIONS J. ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WAR MONGRELS

(210)
(731)

(531) 05.01.16
(510), (511) 8 noże, noże do krojenia mięsa, noże do obróbki
skóry, noże do usuwania rybich łusek, noże myśliwskie, nożyki kuchenne [do obierania, etc.], noże do pizzy, nieelektryczne, maczety, broń biała [boczna], noże do otwierania wina,
obieraczki do warzyw [narzędzia ręczne], przyrządy tnące
[narzędzia ręczne], rozdrabniacze do warzyw, scyzoryki,
sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], sztylety, tasaki [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], toporki, topory rzeźnicze, widelce do mięsa.

32
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511117
(220) 2020 03 06
MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruitty ice ice-mastry

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, sorbety jako lody, torty lodowe, rolady lodowe,
jogurt mrożony, napoje chłodzące na bazie czekolady, napoje chłodzące na bazie kakao, napoje chłodzące na bazie
kawy, napoje chłodzące na bazie herbaty, mrożone wyroby
mączne, mrożone pierogi, kluski i pizza, schłodzone desery,
pianki i musy, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze,
mrożone słodycze.
511119
(220) 2020 03 09
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RECYKLINGU
BIOODPADÓW BIORECYKLING, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT KOMPOSTOWALNY

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

ności do użytku domowego, tace kartonowe do pakowania
żywności, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, pudełka tekturowe na pizzę, folia z octanu celulozy do pakowania, folia z octanu celulozy do zawijania, papierowe pojemniki do przechowywania, pojemniki papierowe
do pakowania, pojemniki papierowe, pojemniki z papieru
biodegradowalnego opartego na bazie masy włóknistej
do jedzenia na wynos, opakowania na żywność, 18 torby
zakupowe, 20 tacki z tworzyw sztucznych jako pojemniki
używane do pakowania żywności, 21 osłony na doniczki
nie z papieru, biodegradowalne talerze, biodegradowalne
talerze na bazie masy papierniczej, talerze jednorazowego
użytku, talerze nadające się na kompost, talerze papierowe,
papierowe foremki do pieczenia, formy do ciast i ciastek,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 45 udzielanie
licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności
przemysłowej i praw autorskich.
511133
(220) 2020 03 06
SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S HCZ

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 surówki, żelazostopy, żeliwa, stal, metalowe
materiały budowlane, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy torów kolejowych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe.

(531) 05.07.13, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 8 łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw ulegających biodegradacji, sztućce
z tworzyw ulegających biodegradacji, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, widelce z tworzyw ulegających
biodegradacji, 16 bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bieżniki stołowe z celulozy, bileciki stołowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, filtry do kawy papierowe, filtry do wody z papieru,
torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, maty
obiadowe tekturowe, papier do pakowania żywności, papier
do pieczenia, papierowe worki na śmieci, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, podstawki
na stół papierowe, pojemniki na śmietanę papierowe, torby
papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe na zakupy, worki i torby papierowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, kartonowe pudełka
do pakowania przemysłowego, kartony do pakowania, maty
papierowe, ręczniki papierowe, papierowe serwetki do użytku domowego, torby na śmieci z papieru, folie do pakowania
artykułów żywnościowych, papierowe pojemniki do żywności na wynos, plastikowe torebki do przechowywania żyw-

511139
(220) 2020 02 27
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1321 Zamkowe Z ZAMKU W NAMYSŁOWIE JASNE
PEŁNE POCZWÓRNIE CHMIELONE BLISKO WARZONE
(210)
(731)

(531)

07.01.01, 24.01.11, 24.17.05, 26.01.03, 26.01.18, 05.07.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

Nr ZT20/2020
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511150
(220) 2020 03 09
IGOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) IgoKYC
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210)
(731)

511153
(220) 2020 03 09
AMLSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) AMLSEC
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210)
(731)

511164
(220) 2020 03 09
AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA ENERGIA FORTISGO HEALTHY ENERGY
CHOCOLATE FORTIS Whey Protein SUPLEMENT
DIETY W PROSZKU O SMAKU CZEKOLADOWYM
CHOCOLATE NATURAL FLAVOUR
(210)
(731)

(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych,
32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe syropy do produkcji napojów.
511165
(220) 2020 03 09
AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FORTISGO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do ką(210)
(731)

33

pieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych,
32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.
511167
(220) 2020 03 06
KORCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KORCZYK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.05.04
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży, zarówno w formie
tradycyjnej jak i za pośrednictwem sklepu internetowego,
pojazdów mechanicznych, części zamiennych, akcesoriów
oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych i handlowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich towarów i usług związanych ze sprzedażą pojazdów mechanicznych, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w zawieraniu umów kredytowych i umów leasingu, wycena pojazdów mechanicznych, likwidacja szkód
z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, 37 konserwacja
i naprawy pojazdów mechanicznych, czyszczenie, mycie,
polerowanie i smarowanie pojazdów mechanicznych, lakierowanie oraz usługi napraw awarii pojazdów mechanicznych, naprawa, wulkanizacja i wyważanie opon, ładowanie
akumulatorów do pojazdów mechanicznych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi stacji obsługi pojazdów w zakresie tankowania i obsługi, montaż akcesoriów i wyposażenia dodatkowego w pojazdach mechanicznych, zabezpieczanie pojazdów mechanicznych przed
korozją, zabezpieczanie pojazdów mechanicznych przed
kradzieżą, 39 holowanie pojazdów mechanicznych, usługi
kierowców, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów mechanicznych, wynajem pojazdów mechanicznych - w tym samochodów i autokarów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, transport, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kontrola jakości, testowaniekontrola pojazdów pod kątem sprawności.
511171
(220) 2020 03 09
ITALIAN FASHION BY GUAZZONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITALIAN FASHION BY GUAZZONE
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki do rąk, ręczniki do rąk z materiałów tekstylnych,
ręczniki do twarzy, ręczniki plażowe, ręczniki z kapturem,
ręczniki dla dzieci, prześcieradła kąpielowe- ręczniki, bielizna
frotowa, bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, tkaniny, tkaniny z dzianiny
bawełnianej, dzianina, tkaniny koronkowe z dzianiny, dzianiny
elastyczne na bieliznę dla pań, dzianiny elastyczne na górne części garderoby damskiej, dzianiny elastyczne na odzież
sportową, dzianiny z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy
wełnianej, dzianiny z przędzy jedwabnej, 25 dzianina - odzież,
odzież, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież sportowa, odzież lniana, odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
okrycia wierzchnie jako odzież, okrycia kąpielowe, okrycia
przeciwdeszczowe, obuwie, obuwie codzienne, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, pasy elastyczne wyszczuplające - do bielizny, bielizna, bielizna osobista, bielizna osobista
z dzianiny, bielizna wchłaniająca pot, bielizna termoaktywna,
bielizna funkcjonalna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna
ciążowa, ciążowa bielizna nocna, body- bielizna, halki- bielizna,
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, piżamy, rajstopy,
szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, skarpetki i pończochy, skarpety sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpety do kostek,
skarpety wewnętrzne do obuwia- stopki, skarpetki noszone
jako kapcie, kapcie skórzane, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, blezery, dżinsy,
czapki i czapeczki sportowe, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety koszulek i spodenek, komplety do jogginguodzież, kombinezony- odzież, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki
z długimi rękawami, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
koszulki polo, krótkie spodnie, kurtki sportowe, kurtki- odzież,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, płaszcze,
spodenki, spodnie od dresu, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, prowadzonej w sklepach stacjonarnych, a także korespondencyjnej, prowadzonej przez internet lub za pośrednictwem każdego środka komunikacji na odległość związane
ze sprzedażą: tkanin, ręczników, bielizny frotowej, bielizny domowej, w tym ręczników do twarzy, odzieży, odzieży ciążowej, odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej, odzieży sportowej,
odzieży lnianej, odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców,
odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, okryć kąpielowych,
okryć przeciwdeszczowych, obuwia, obuwia plażowego, obuwia sportowego, pasów elastycznych wyszczuplających, bielizny osobistej, bielizny nocnej, bielizny ciążowej, bielizny termoaktywnej, bielizny funkcjonalnej, bokserek, kąpielówek, kostiumów kąpielowych, piżam, szlafroków, skarpet i pończoch,
rajstop, skarpetek noszonych jako kapcie, kapci skórzanych,
bluz z kapturem, bluz sportowych z kapturem, bluz sportowych, bluz dresowych, blezerów, dżinsów, czapek i czapeczek
sportowych, kombinezonów, koszul, koszulek z krótkim lub
długim rękawem, koszulek sportowych, koszulek polo, krótkich spodenek, kurtek, płaszczy, spodni i kamizelek, spodenek,
spodni od dresu.

(540) MINIMAL FOAM

511172
(220) 2020 03 09
MINIMAL FOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble do siedzenia,
meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne,
pufy- meble, zewnętrzne meble.
511173
(220) 2020 03 09
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SHIP WITH ALLEGRO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi zamówień handlowych, aplikacje
mobilne w zakresie obsługi zamówień handlowych, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi zamówień
handlowych wspomagające proces wydruku etykiety adresowej, zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, aplikacje mobilne w zakresie obsługi zamówień handlowych
wspomagające proces wydruku etykiety adresowej, zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie
ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, dokonać wydruku etykiety adresowej oraz zamówić kuriera dla zamówień handlowych, usługi handlu online
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online
z tym związane, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport, przewożenie i dostarczanie
towarów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługi zamówień handlowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługi zamówień
handlowych wspomagające wydruk etykiety adresowej,
zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, oprogramowanie jako usługa do wsparcia procesu logistycznego sklepu
internetowego.
(210)
(731)

511174
(220) 2020 03 09
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)

Nr ZT20/2020
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(540) WYSYŁAM Z ALLEGRO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi zamówień handlowych, aplikacje
mobilne w zakresie obsługi zamówień handlowych, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi zamówień
handlowych wspomagające proces wydruku etykiety adresowej, zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, aplikacje mobilne w zakresie obsługi zamówień handlowych
wspomagające proces wydruku etykiety adresowej, zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie
ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, dokonać wydruku etykiety adresowej oraz zamówić kuriera dla zamówień handlowych, usługi handlu online
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online
z tym związane, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport, przewożenie i dostarczanie
towarów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługi zamówień handlowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługi zamówień
handlowych wspomagające wydruk etykiety adresowej,
zamówienia kuriera i obsługę procesu dostawy, oprogramowanie jako usługa do wsparcia procesu logistycznego sklepu
internetowego.
511175
(220) 2020 03 09
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO FULFILMENT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe do wsparcia procesu logistycznego sklepu internetowego, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu
witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy
i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu
do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, 39 logistyka transportu, usługi z zakresu logistyki magazynowej, transport, przewożenie i dostarczanie towarów,
pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów
(210)
(731)

35

na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi
z zakresu logistyki magazynowej, polegającej na kompletowaniu zamówień dla sklepów internetowych, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie
jako usługa do wsparcia procesu logistycznego sklepu internetowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

511190
(220) 2020 03 09
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OSIEDLE GŁĘBOCKA

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen
finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
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prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi w zakresie doradztwa budowlanego.
511192
(220) 2020 03 09
MCV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MIKA MAY
(510), (511) 25 odzież.
(210)
(731)

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

511194
(220) 2020 03 09
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA

(531) 24.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen
finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lo-

Nr ZT20/2020

kali i powierzchni użytkowej, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi w zakresie doradztwa budowlanego.
511215
(220) 2020 03 09
KABANOS KOJS MIROSŁAW
I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Jabłonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY Z GÓRALSKĄ TRADYCJĄ
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 25.01.05, 02.09.01, 26.11.03, 27.05.01, 24.03.08,
05.03.20
(510), (511) 29 baranina w plastrach, bekon, burgery, burgery mięsne, burgery z indyka, cielęcina, części indyka, drób,
drób gotowany, drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, filety z piersi kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki
wołowe, frankfurterki, galaretki mięsne, galarety mięsne, gęś
pieczona, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak,
golonka, gotowany indyk, indyk, indyk pieczony, jagnięcina
pieczona, jagnięcina, przetworzona, kaczka gotowana, kaszanka, kiełbasa swojska, kiełbaski konserwowane, kiełbaski
w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone,
klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, krokiety z kurczaka,
kurczak, kurczak gotowany, kurczak mrożony, kurczak smażony, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso i wyroby mięsne, mięso kacze,
mięso mrożone, mięso pieczone, mięso pokrojone w plastry,
mięso solone, mięso świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, mrożony drób, mrożony indyk, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, produkty mięsne
mrożone, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, pulpety
drobiowe, pulpety wołowe, pulpety z kurczaka, salceson,
schab wieprzowy, skrzydełka kurczaka, steki z mięsa, szynka, wędliny, wieprzowina, wołowina, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem.
(210)
(731)

511222
(220) 2020 03 09
GORYL JAN STANISŁAW, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKORADCY

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii,
urządzenia do gromadzenia i stosowania energii elektrycznej, kolektory elektryczne, 11 instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, piece słoneczne, pompy ciepła, termiczne kolektory
słoneczne, urządzenia do ogrzewania, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 37 wykonywanie izolacji
budynków, wykonywanie termoizolacji budynków, instalowanie i naprawa instalacji fotowoltaicznych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, 41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą, usługi edukacyjne,
usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi związane
z organizacją imprez sportowych i kulturalnych, 42 doradztwo budowlane, wykonywanie audytów energetycznych,
badania techniczne w zakresie zastosowania technologii
ekologicznych, badania techniczne w zakresie zastosowania
odnawialnych źródeł energii, doradztwo w zakresie doboru
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, certyfikowanie towarów i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

511226
(220) 2020 03 09
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AL APARTAMENTY LUDWIKI

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen
finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
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kową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 usługi deweloperskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi w zakresie doradztwa budowlanego.
511236
(220) 2020 03 09
FIRMA KABANOS KOJS MIROSŁAW
I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Jabłonka
(540) (znak słowny)
(540) KOJS
(510), (511) 29 baranina w plastrach, bekon, burgery, burgery
mięsne, burgery z indyka, cielęcina, części indyka, drób, drób
gotowany, drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, filety z piersi kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki wołowe,
frankfurterki, galaretki mięsne, galarety mięsne, gęś pieczona,
głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, golonka,
gotowany indyk, indyk, indyk pieczony, jagnięcina pieczona,
jagnięcina, przetworzona, kaczka gotowana, kaszanka, kiełbasa swojska, kiełbaski konserwowane, kiełbaski w cieście, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, klopsiki drobiowe,
kotlety wieprzowe, krokiety z kurczaka, kurczak, kurczak gotowany, kurczak mrożony, kurczak smażony, mięsa wędzone,
mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny,
mięso i wyroby mięsne, mięso kacze, mięso mrożone, mięso
pieczone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso
świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, mrożony drób, mrożony indyk, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczony drób,
pieczony kurczak, produkty mięsne mrożone, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, pulpety drobiowe, pulpety wołowe, pulpety z kurczaka, salceson, schab wieprzowy, skrzydełka
kurczaka, steki z mięsa, szynka, wędliny, wieprzowina, wołowina, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mięsem.
(210)
(731)

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

511240
(220) 2020 03 10
SOBKOWIAK ANNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ŻYCIE W DOBROSTANIE
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe,
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie budowania zespołu,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, trening jogi, trening medytacji, treningi
zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

511242
(220) 2020 03 10
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL

(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BIO RETINOL

(531) 26.11.03, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry,
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
511245
(220) 2020 03 10
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD
STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice
(540) (znak słowny)
(540) in-liner
(510), (511) 38 organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, przesyłanie treści audio-wizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, telematyczna komunikacja za pośrednictwem
terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych
i przekaz plików, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja obrazu za pośrednictwem
interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja sieciowa
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiadomości i obrazów,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi w zakresie wideokonferencji, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości
tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, 42 eksploracja danych, planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi, usługi inżynieryjne, badania techniczne, badania w zakresie nowych
produktów, doradztwo techniczne związane z technologią
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty
do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów
leczniczych.
(210) 511243
(220) 2020 03 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT20/2020

Nr ZT20/2020
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bezwykopowej renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy
danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, inżynieria (prace inżynieryjne), projektowanie konstrukcyjne,
konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowywanie projektów budowlanych, prace badawcze
nad wielowarstwowymi rękawami nasączonymi żywicami
do renowacji kanałów, prace inżynieryjne, projektowanie budowlane, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie bezwykopowej renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych,
publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji technicznych na temat wykładzin z włókna szklanego,
udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi,
usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi laboratoryjne w zakresie analiz materiałów do renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi technologiczne
i projektowanie w tym zakresie, usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi w zakresie badań technicznych.
(210) 511250
(220) 2020 03 09
(731) DUDA DARIA PODJADEK, Górzno
(540) (znak słowny)
(540) PODJADEK
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie
praktyczne [pokazy], organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych,
planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi związane
z dyskotekami, wystawianie spektakli na żywo, 43 kafeterie
(bufety), motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przejazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajem pokojów turystom, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie żywności, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie].
(210) 511280
(220) 2020 03 11
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)

39

(540)

(531) 26.02.01, 26.02.03, 29.01.12
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszaniny chemiczne
do utwardzania cementu, żużel [nawóz], nawozy mineralne,
nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, węglan
wapnia w proszku, wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia,
węglany, 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych,
portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach,
preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.
(210) 511282
(220) 2020 03 11
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.02.01, 26.02.03, 29.01.12
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszaniny chemiczne
do utwardzania cementu, żużel [nawóz], nawozy mineralne,
nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, węglan
wapnia w proszku, wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia,
węglany, 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych,
portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach,
preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.
(210) 511287
(220) 2020 03 11
(731) JORDAN ARTUR CODE TEAM, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CT GOV - system ERP
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
511300
(220) 2020 03 11
RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnik
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) ragil
(510), (511) 20 blaty stołowe, komody, kredensy, ławy [meble], łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżka
drewniane, łóżka, meble, stojaki na książki [meble], stojaki
na ubrania, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań,
stoliki, stoły, meble biurowe, meble ogrodowe, podstawy
łóżek, przenośne biurka, pulpity [meble], półki [meble],
szafki do przechowywania żywności, szafki zamykane,
szafy wnękowe, taborety, toaletki, 28 deskorolki, domki dla
lalek, domki zabawkowe dla dzieci, łóżka dla lalek, łyżworolki, maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sanki, ubranka dla
lalek, wrotki, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe],
zabawki, zabawki mechaniczne, pojazdy [zabawki], zabawki elektroniczne, zabawki na kółkach napędzane pedałami,
modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy
zabawki z elementami do przekształcania, modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące
dla dzieci [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy, w których można siedzieć, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym, artykuły
sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, samochody do zabawy, zabawkowe samochody na pedały, rowery zabawkowe,
rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci
[zabawki], stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, hulajnogi [zabawki].
511301
(220) 2020 03 11
RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnik
(540) (znak słowny)
(540) r-sport
(510), (511) 28 deskorolki, domki dla lalek, domki zabawkowe dla dzieci, łóżka dla lalek, łyżworolki, maty z zabawkami
dla niemowląt, misie pluszowe, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sanki, ubranka dla lalek, wrotki, trampoliny,
trampoliny [artykuły sportowe], zabawki, artykuły sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, samochody do zabawy,
zabawkowe samochody na pedały, rowery zabawkowe,
rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci
[zabawki], stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, hulajnogi [zabawki], zabawki mechaniczne, pojazdy [zabawki], zabawki elektroniczne, zabawki na kółkach napędzane pedałami, modele
pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy zabawki
z elementami do przekształcania, modele samochodów
[zabawki lub przedmioty do zabawy], miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy],
pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla
dzieci [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy, w których można siedzieć, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, pojazdy zabawkowe
do jeżdżenia z napędem mechanicznym.
(210)
(731)

511303
(220) 2020 03 11
RAGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnik
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

(540)

(531) 26.01.01, 26.13.25, 26.03.01, 29.01.12
(510), (511) 28 deskorolki, domki dla lalek, domki zabawkowe dla dzieci, łóżka dla lalek, łyżworolki, maty z zabawkami
dla niemowląt, misie pluszowe, pojazdy zdalnie sterowane
do zabawy, sanki, ubranka dla lalek, wrotki, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], zabawki, artykuły sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, samochody do zabawy, zabawkowe
samochody na pedały, rowery zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne
i rolki do nich, hulajnogi [zabawki], zabawki mechaniczne,
pojazdy [zabawki], zabawki elektroniczne, zabawki na kółkach napędzane pedałami, modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, modele samochodów [zabawki lub przedmioty
do zabawy], miniaturowe modele samochodów [zabawki
lub przedmioty do zabawy], pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], czterokołowe
pojazdy dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy, w których
można siedzieć, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci,
pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym.
511306
(220) 2020 03 11
CYBERUS LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ELIoTPro
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie
do pobrania z Internetu, oprogramowanie do pobrania,
oprogramowanie do pracy zespołowej, oprogramowanie
do smartfonów, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie wspomagające, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe do pobrania,
(210)
(731)

Nr ZT20/2020
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użytkowe programy komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania,
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -), oprogramowanie komputerowe (instalacje -), oprogramowanie komputerowe (projektowanie -),
oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie -), usługi
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie
jako usługa [SaaS], zarządzanie projektami komputerowymi,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, opracowywanie systemów komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], chmura obliczeniowa, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi
doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie oprogramowania,
usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, doradztwo w zakresie
sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku
w komunikacji, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
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do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, wynajem
programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych,
usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania systemów komputerowych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, usługi programowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa danych elektronicznych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony
danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania
zagrożeniom komputerowym, usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, instalacja,
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie
i testowanie oprogramowania, opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, tworzenie platform komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, analiza systemów komputerowych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online,
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem
oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych,
usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego.
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511313
(220) 2020 03 10
DUDZIAK GRZEGORZ GDPE, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
GD Project Engineering

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

Nr ZT20/2020

511343
(220) 2020 03 11
MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Września
(znak słowno-graficzny)
MERAMONT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone będące półproduktami, 40 cięcie metalu.
511350
(220) 2020 03 11
PROJECT ZERO WASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJECT ZERO WASTE

(210)
(731)
(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 rozdzielacze energii elektrycznej, szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozdzielcze zasilania, instalacje elektryczne,
elektryczne instalacje sterujące, instalacje elektrycznego
okablowania, 37 nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe układy
elektroniczne, 42 projektowanie systemów elektrycznych,
usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi
analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej
do celów certyfikacji, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, prace badawcze
w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, doradztwo projektowe, projektowanie techniczne, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów
technicznych, badania projektów inżynieryjnych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych,
planowanie projektów technicznych, projektowanie analiz
wykonalności w zakresie projektów, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, badania i opracowywanie projektów technicznych,
usługi doradcze w zakresie projektowania, oceny techniczne
związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie
sieci dystrybucji energii, usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi
projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, prowadzenie badań i opracowywanie
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie systemów zasilania rezerwowego,
projektowanie instalacji rozdzielczych i odbiorczych, projektowanie instalacji oświetlenia ogólnego, projektowanie
instalacji awaryjnych i ewakuacyjnych, projektowanie instalacji uziemień, projektowanie instalacji połączeń wyrównawczych, projektowanie instalacji odgromowych, projektowanie instalacji teletechnicznych, projektowanie instalacji sieci
i przyłącz SN i nn, projektowanie stacji transformatorowych,
projektowanie oświetlenia terenu, projektowanie instalacji
kanalizacji teletechnicznych.

(531) 26.01.03, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, reklama
i usługi reklamowe, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 41 świadczenie
usług edukacyjnych związanych z ekologią, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi
edukacyjne związane z ochroną środowiska, 45 udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich.
511369
(220) 2020 03 11
BUNCH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bunch consulting
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, analiza systemów komputerowych, analiza
systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
511378
(220) 2020 03 11
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) CITYGO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
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(540) Talia Piw

511379
(220) 2020 03 12
KLIMA-VENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMAVENTA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż,
naprawa oraz serwisowanie instalacji odnawialnych źródeł
energii, montaż, naprawa oraz serwisowanie pomp ciepła,
rekuperatorów, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, montaż instalacji do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji ciepło i zimnochronnych, usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy
instalacji centralnego ogrzewania i gazowego, usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji sanitarnych,
usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji
elektrycznych, usługi pomiaru sieci elektrycznych, usługi
konserwacji sieci komputerowych, systemów alarmowych
i antywłamaniowych, generalne wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi
budowlane wykończeniowe, usługi w zakresie montażu,
naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów sterujących
i kontrolnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz instalacji grzewczych i gazowych.

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 511382
(220) 2020 03 12
(731) KURYŁEK MICHAŁ ADAM, Wilcza Góra
(540) (znak słowny)
(540) MATURATOR
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, aplikacje do pobrania, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje na tablety, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.

(210)
(731)

511384
(220) 2020 03 12
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TBILISI PEAK
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

511398
(220) 2020 03 12
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(210) 511405
(220) 2020 03 12
(731) AMBROZIAK RADOSŁAW, Bezrzecze
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
511424
(220) 2020 03 12
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) OXIVIR
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych.
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania,
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydło dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych. preparaty do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze]
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do celów domowych, przeciw potowe mydła, szampony,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania podłóg
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wybielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci,
5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryjne
środki do mycia rąk, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażenie, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych,
gliceryna do celów medycznych, insektycydy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze
do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, środki do oczyszczania powietrza,
środki odkażające.
511426
(220) 2020 03 12
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) COROTOL ULTRA
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych.
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania,
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydło dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych. preparaty do prania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, przeciwpotowe mydła, szampony,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania podłóg
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wybielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci,
5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryjne
środki do mycia rąk, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażenie, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych,
(210)
(731)

Nr ZT20/2020

gliceryna do celów medycznych, insektycydy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze
do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, środki do oczyszczania powietrza,
środki odkażające.
511429
(220) 2020 03 13
TORA - ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRC TYRE REGULAR COMFORT
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 bagażniki dla rowerów, bagażniki do pojazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki na rowery, bagażniki
rowerowe, bagażowe (siatki -) do pojazdów, błotniki, błotniki
do pojazdów, błotniki do rowerów, części pędne [inne niż
pasy] do pojazdów lądowych, części pojazdów lądowych,
mianowicie osie, części stojaków do rowerów, części do rowerów, mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów,
mianowicie końcówki rączek kierownicy, części do rowerów, mianowicie koła zębate, części do rowerów, mianowicie łańcuchy napędowe, dwukołowe pojazdy motorowe,
dzieci (foteliki bezpieczeństwa dla -) do pojazdów, dźwignie
hamulców do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegawcze do rowerów, dzwonki do rowerów, dzwonki rowerowe,
elektryczne napędy do pojazdów, elementy do hamulców
do pojazdów, felgi do kół pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, gumowe bieżniki
opon, hamulce [części do rowerów], hamulce do rowerów,
kierownice [części do rowerów], kierownice do rowerów,
kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów,
klaksony rowerowe, koła [części rowerów], koła do rowerów,
koła do rowerów, trójkołowców, koła (napinacze szprych do
-), koła pełne [części do rowerów], koła pojazdów (piasty -),
koła pojazdów (szprychy -), koła pojazdów, koła zębate do rowerów, korba rowerowa, kosze przystosowane do pojazdów
jednośladowych, łańcuchy [części rowerów], łańcuchy do rowerów, łańcuchy rowerowe, lusterka do pojazdów, małe
pojazdy dla dzieci, manetki do rowerów, metalowe dzwonki
do rowerów, minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], motorowery, nakładki na pedały rowerowe, nakładki
widelca [części rowerów], napinacze do szprych do kół, noski
rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, obręcze kół rowerów, okrycia siodełek do rowerów, paski na palce u nóg do użytku w rowerach, pedały do rowerów, piasty
do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, podpórki do rowerów, pojazdy dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, pojazdy lądowe z pedałami, pokrowce
na siodełka do rowerów, pokrowce na uchwyty rowero-
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we, pompki do pompowania opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, pompki do rowerów,
pompki nożne do pompowania opon pojazdów, pompki
ręczne do pompowania opon pojazdów, przeguby widelców przednich [części rowerów], przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], przełączniki montowane
na kierownicach motorowerów, przerzutki do rowerów, ramy,
do bagażników, do rowerów, ramy do rowerów, rowery, rowery (błotniki do -), rowery dostawcze, rowery (dzwonki do
-), rowery górskie, rowery (hamulce do -), rowery (kierownice
-), rowery (klaksony do -), rowery (łańcuchy -), rowery (koła do
-), rowery na pedały, rowery (obręcze do -), rowery (pedały
do -), rowery (podpórki, nóżki do-), rowery (pompki do -), rowery (ramy -), rowery (silniki do -), rowery (siodełka -), rowery
szosowe, rowery (szprychy do -), rowery turystyczne, sakwy
rowerowe, siatki do rowerów, siodełka do rowerów, siodełka
(pokrycia -) do rowerów lub motocykli, siodełka rowerowe,
stabilizatory do rowerów, stabilizatory [koła] do stosowania
w rowerach, stojaki do rowerów, sygnalizatory kierunkowe
do rowerów, sygnały dźwiękowe kierunkowe do rowerów,
szprychy do kół rowerowych, szprychy do rowerów, uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty do mocowania butelek do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty
na bidony do rowerów, układy napędowe [części rowerowe],
urządzenia do pompowania opon, urządzenia do instalacji opon, welocypedy, widelce [części do rowerów], zębatki
do przerzutek [części rowerów], zestawy do naprawy opon
rowerowych, zmotoryzowane rowery.
511445
(220) 2020 03 15
MEBLOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILTROPOL wytwórnia filtrów

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 11 filtry powietrza do wentylacji i klimatyzacji,
maty filtracyjne do lakieru, worki filtracyjne, wkłady do filtrów, półmaski filtrujące do celów wentylacji i klimatyzacji, 19 materiały budowlane z tworzyw sztucznych, profile
i kształtki z tworzyw sztucznych, 22 materiały tekstylne i filtracyjne, włóknina filtracyjna, watolina do filtrowania, włókna
z tworzyw sztucznych do celów filtracyjnych, włókna węglowe do celów filtracyjnych oraz do celów wentylacji i klimatyzacji, 35 informacje handlowe i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach z filtrami
powietrza do wentylacji i klimatyzacji, matami filtracyjnymi,
matami filtracyjnymi do lakieru, workami filtracyjnymi, wkładami do filtrów, półmaskami filtrującymi, patronami, koszami
i ramami wsporczymi, włókniną filtracyjną, przemysłowymi
urządzeniami chłodniczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, materiałami budowlanymi z tworzyw sztucznych,
profilami i kształtkami z tworzyw sztucznych, materiałami
tekstylnymi i filtracyjnymi, włókniną filtracyjną, watoliną
do filtrowania, włóknami z tworzyw sztucznych do celów
filtracyjnych, włóknami węglowymi do celów filtracyjnych,
artykułami i akcesoriami do wentylacji i klimatyzacji, sprze-
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daż wyżej wskazanych towarów poprzez sieć komputerową
(e-sklep), 42 projektowanie, usługi inżynierskie, doradztwo
techniczne, doradztwo w zakresie utylizacji zużytych filtrów
powietrza, usługi badawcze.
511462
(220) 2020 03 13
MOKRZYCKI KAMIL, Warszawa;
ŻACZEK-BIDERMAN ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sound’n’Grace
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, radiowe
programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
orkiestry, usługi rozrywkowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210)
(731)

511547
(220) 2020 03 16
STRZALIŃSKI PAWEŁ STAPIZ PROFESJONALNE
KOSMETYKI FRYZJERSKIE, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stapiz

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów,
farby i kremy koloryzujące do włosów, henna, preparaty
do usuwania farb do włosów, preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele do włosów,
pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów,
guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów,
spraye do włosów, woda utleniona do włosów, preparaty
do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów, szampony, preparaty do pielęgnacji i higieny ciała, mydła, kosmetyki, perfumy, wody
toaletowe, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich preparatów do pielęgnacji
i stylizacji włosów, farb i kremów koloryzujących do włosów,
henny, preparatów do usuwania farb do włosów, preparatów do trwałej ondulacji, neutralizatorów do trwałej ondulacji, kremów do prostowania włosów, utrwalaczy, lakierów
do włosów, żelów do włosów, pianek do włosów, wosków
do włosów, kremów do włosów, gumy do włosów, olejków
do włosów, nabłyszczaczy do włosów, past do włosów,
preparatów do rozjaśniania włosów, sprayów do włosów,
wody utlenionej do włosów, preparatów do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczek, balsamów i odżywek
do włosów, szamponów, preparatów do pielęgnacji i higieny
ciała, mydeł, kosmetyków, perfum, wód toaletowych, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, preparatów leczniczych do włosów, ozdób do włosów, opasek do włosów,
przyborów i akcesoriów kosmetycznych oraz fryzjerskich
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów i wczasów
odchudzających, usługi doradztwa z zakresu zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody i mody, usługi
rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, salony masażu, odnowy
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biologicznej i Spa, sauny, solaria, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicure, tatuowanie,
zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, układanie kompozycji
kwiatowych, usługi wizażu, doradztwo w zakresie higieny
i urody ludzi i zwierząt, usługi medyczne, usługi portalu internetowego poświęconego dietetyce, zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, zabiegom
pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie.
(210)
(731)
(540)
(540)

511556
(220) 2020 03 16
GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo
(znak słowno-graficzny)
MEYER GRUPPE

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe,
instalacje łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze
do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli
wody, rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], instalacje
łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, szafki łazienkowe
z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do natrysków, obudowy [kabiny] do wanien, wanny, wanny prysznicowe, brodziki,
bidety, baterie prysznicowe, deski sedesowe, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary, osłony do wanien,
prysznice, toalety, zestawy prysznicowe, przedmioty służące
do wyposażenia łazienek.
(210) 511567
(220) 2020 03 17
(731) KOWALSKI MARIUSZ, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) WATERWALK PARTNERS
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
marketingowe.
511593
(220) 2020 03 17
PRZYGODA ŁUKASZ JAN BIZNES GROUP,
Międzyrzecze Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODY PRZYGODA SIEĆ LODZIARNI ICE CREAM

Nr ZT20/2020

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 08.01.18, 08.01.25, 05.07.08, 05.07.12, 05.07.16,
05.07.22, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.11, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.15,
26.04.18, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 reklamowanie, organizacja i uruchamianie
sieci gastronomicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie z artykułami spożywczymi, 43 prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni,
prowadzenie barów, catering.
511621
(220) 2020 03 18
COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) délice BY KROPLA

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne,
wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne i napoje sportowe, napoje
owocowe i soki, w tym woda kokosowa oraz inne napoje
niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty do produkcji napojów.
511635
(220) 2020 03 18
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO TECH
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 15.07.21, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje samochodowe i przemysłowe z wyłączeniem olejów stosowanych przy operacji naprawy opon.
511643
(220) 2020 03 18
OPTIMA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gródki
(540) (znak słowny)
(540) OLEJEK 4 ZŁODZIEI
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach
produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania,
(210)
(731)
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olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne,
aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu,
olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, nielecznicze,
olejki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów
oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji
preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki do kąpieli, preparaty
zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole
zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki
perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła
kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane mydła,
mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło
migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło
w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze preparaty do masażu,
kremy do masażu, nie do celów leczniczych, żele do masażu,
inne nie do celów medycznych, woski do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego, zapachowe kremy
do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku
kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego, 5 odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne
do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
511652
(220) 2020 03 19
DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) EGERIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 blachodachówka metalowa, pokrycia dachowe metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, okładzinowe
panele metalowe do pokrywania dachów.
511656
(220) 2020 03 19
GUTOWSKA PAULINA MAIUS CONSULTING GROUP,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOOD LAC
(510), (511) 3 lakier do paznokci do celów kosmetycznych,
lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
podkłady do lakierów do paznokci, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki do paznokci,
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do paznokci,
zmywacze do paznokci [kosmetyki], brokat do paznokci,
emalia do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejek
do skórek wokół paznokci, preparaty do kuracji paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy
paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci,
zmywacze do paznokci, 8 pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne
lub nieelektryczne, przybory do manicure i pedicure.
(210)
(731)

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

511665
(220) 2020 03 19
BRZOSTEK TOP TEAM, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
BRZOSTEK TOP TEAM

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki wspomagające odchudzanie, mineralne suplementy diety, suplementy
diety dla sportowców, suplementy ziołowe, suplementy
żywnościowe, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 25 obuwie sportowe, kurtki sportowe, szorty sportowe, spodnie
sportowe, stroje sportowe, płaszcze sportowe, rajstopy
sportowe, staniki sportowe, znaczniki [narzutki] sportowe,
skarpetki dla sportowców, koszulki sportowe i bryczesy
do uprawiania sportów, obuwie do uprawiania sportów,
stroje do sportów walki, kurtki sportowe do rozgrzewki,
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topy sportowe do rozgrzewki, kurtki jako odzież sportowa,
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe,
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, buty treningowe [obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], odzież w stylu sportowym, stroje
dla sędziów sportowych, szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, koszulki sportowe z krótkim rękawem, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], koszule z ochraniaczami do użytku sportowego,
skarpetki sportowe, spodnie z ochraniaczami do użytku
sportowego, podkoszulki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, bluzy sportowe, czapki sportowe, buty
sportowe, 32 napoje proteinowe, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 36 organizacja zbiórek
charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą
imprez rozrywkowych, sponsorowanie działalności sportowej, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych], zawody sportowe
(organizowanie -), usługi sportowe, sędziowanie sportowe,
obozy sportowe, szkolenie sportowe, edukacja sportowa,
sport i fitness, produkcja imprez sportowych, usługi klubów sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, obsługa obiektów sportowych, sędziowanie
na imprezach sportowych, usługi trenerskie z zakresu sportu, usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez
sportowych, organizowanie obozów sportowych, imprezy
sportowe, kultura fizyczna, kursy boksu.
511675
(220) 2020 03 19
COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ KROPLA BESKIDU

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

511677
(220) 2020 03 19
OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) X-PULSE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia
wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe,
rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków dziecięcych.
(210)
(731)

511678
(220) 2020 03 19
OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) X-CITE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków
dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków
dziecięcych, przyczepki do wózków dziecięcych.
(210)
(731)

511679
(220) 2020 03 19
OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) X-RUN
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia
wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe,
rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków dziecięcych.
(210)
(731)

511680
(220) 2020 03 19
OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) X-FLY
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia
wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe,
rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków dziecięcych.
(210)
(731)

511682
(220) 2020 03 19
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda CLEAN HANDS EXPERT
(510), (511) 3 kosmetyki do rąk, produkty do mycia rąk,
5 żele antybakteryjne, żele antybakteryjne do rąk na bazie
alkoholu.
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.20, 26.01.21
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne,
wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne i napoje sportowe, napoje
owocowe i soki, w tym woda kokosowa oraz inne napoje
niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 511690
(220) 2020 03 20
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)

Nr ZT20/2020
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(540) CHEETOS SZKIELETOR
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, kukurydza przetworzona, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane,
wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziarna, kukurydzy,
zboża lub ich mieszanki, przekąski na bazie kukurydzy.
511708
(220) 2020 03 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) CURIO
(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)
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511710
(220) 2020 03 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) PATINA PLATE
(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)

511750
(220) 2020 03 20
MEDION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SCHEMAT ROSADZIŃSKIEGO
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług
medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych,
(210)
(731)
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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, dopasowanie urządzeń i aparatów
ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej,
badania rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie
rentgenowskie do celów medycznych, przeprowadzenie
badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, medyczna
terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
badania przesiewowe, usługi medyczne w zakresie leczenia
przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usługi w zakresie audiologii, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, rehabilitacja
fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, fizjoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej,
informacja medyczna, usługi terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności fizycznej, leczenie
bólów kręgosłupa, leczenie dyskopatii, leczenie przepukliny
dysku, leczenie urazów mięśniowych - stawowych, leczenie
łysienia, leczenie łysienia plackowatego, leczenie łysienia
wężykowatego, leczenie łysienia całościowego, leczenie
niedoczynności tarczycy, leczenie cyst, przywracanie przewodnictwa nerwowego, leczenie zaburzenia przewodnictwa nerwowego, neurostymulacje, leczenie bólów mięśniowych, leczenie zwyrodnień stawowych oraz mięśniowych,
leczenie marskości wątroby, leczenie szumów usznych i pisków usznych, leczenie rwy barkowej, leczenie rwy udowej,
leczenie zamrożonego barku, leczenie urazów sportowych,
leczenie nowotworów i bólów od nowotworów, leczenie
SLA, leczenie SLS, leczenie chorób autoimmunologicznych,
leczenie SM, leczenie tarczycy, leczenie wątroby, leczenie
przyparcia rzepki, leczenie zmian zwyrodnieniowych.
511751
(220) 2020 03 20
FUNDORFINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDORFINA

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing ukierunkowany, marketing internetowy,
dostarczanie informacji marketingowej, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, usługi agencji marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, 41 publikacja
kalendarzy imprez, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie
imprez rekreacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi
w zakresie konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie szkoleń biznesowych,
szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi szkoleniowe dla biznesu, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, usługi edukacyjne
w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie biznesowe zapewniane
za pomocą struktury symulacyjnej, zapewnianie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, szkolenia
biznesowe, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, usługi
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników,
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu,
usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.
(210)
(731)
(540)
(540)

511752
(220) 2020 03 20
ŻELAZNA JOLANTA SOF BAU MEBLE, Boguszyce
(znak słowno-graficzny)
SOF BAU MEBLE

Nr ZT20/2020
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(531) 12.01.01, 12.01.03, 29.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble łączone,
meble sypialne, meble drewniane, meble wypoczynkowe,
elementy meblowe, meble do siedzenia, meble do salonu,
meble do wnętrz, meble tapicerowane, łóżka, zagłówki
do łóżek, konstrukcje drewniane łóżka, łóżeczka dla dzieci,
oparcia z podłokietnikami do łóżek, łóżka dziecięce, skrzynie jako meble, fotele, fotele wypoczynkowe, sofy, pufy
jako meble, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: meble, meble domowe, meble łączone,
meble sypialne, meble drewniane, meble wypoczynkowe,
elementy meblowe, meble do siedzenia, meble do salonu,
meble do wnętrz, meble tapicerowane, łóżka, zagłówki
do łóżek, konstrukcje drewniane łóżka, łóżeczka dla dzieci,
oparcia z podłokietnikami do łóżek, łóżka dziecięce, skrzynie jako meble, fotele, fotele wypoczynkowe, sofy, pufy
jako meble.
(210)
(731)
(540)
(540)

511753
(220) 2020 03 20
WIERZBICKI PAWEŁ JAN MALPROF, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
malprof

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie materiałów budowlanych, artykułów malarskich,
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie materiałów budowlanych, artykułów malarskich, narzędzi ręcznych,
elektronarzędzi, usługi marketingowe i reklamowe, 37 usługi malarskie, malowanie, malowanie budynków, malowanie
natryskowe, malowanie domów, usługi malowania dekoracyjnego, usługi malowania domów, malowanie ram okiennych, malowanie natryskowe metali, usługi dekoracyjnego
malowania wnętrz domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie metalowych powierzchni
w celu zapobiegania korozji, usługi w zakresie remontów
budynków, remont nieruchomości, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, odnawianie i renowacja budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, odnawianie wnętrz budynków, usługi odnawiania
budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi budowlane,
usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane
z remontami nieruchomości, 41 organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenie i instruktaż, usługi
szkolenia personelu, produkcja filmów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie programów szkoleniowych, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie
szkoleń, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi konsultacyjne
dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, szkolenia w zakresie budownictwa, szkolenia w zakresie przeprowadzania
remontów nieruchomości, nauka malowania.
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511754
(220) 2020 03 20
VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VITRINTEC

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 profile aluminiowe, aluminiowe profile
do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, 19 okna szklane, szklane ściany, cegły szklane, szklane
ekrany, panele szklane, płytki szklane, szklane dachy, płyty
ze szkła, szklane materiały budowlane, elementy konstrukcyjne ze szkła, materiały budowlane ze szkła, panele okładzinowe ze szkła, bloki szklane do budownictwa, elementy ze szkła do szklenia, szklane panele ścienne, elementy
szklane do paneli budowlanych, granulat szklany do celów
budowlanych, płytki szklane do pokrywania dachu, siatki
szklane do celów budowlanych, szklane mozaiki do użytku w budownictwie, wodoodporne membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, budowlane materiały
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem
szklanym, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna profili aluminiowych, szklanych konstrukcji, szkła, materiałów budowlanych
ze szkła, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, wstawianie szkła, usługi szklarskie, budowa szklarni, obróbka szkła,
montaż dodatkowej warstwy szkła, instalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, budowa cieplarni
i szklarni, wstawianie szkła i wstawianie szyb, montaż i naprawa szkła płaskiego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do produkcji wyrobów szklanych, usługi szklarskie w zakresie pojazdów budowlanych, 40 fazowanie szkła, hartowanie
szkła, dmuchanie szkła, trawienie szkła, cięcie szkła okiennego, usługi malowania szkła, laminowanie tafli szkła, wygładzanie powierzchni szkła, barwienie tafli szklanych poprzez
obróbkę powierzchni, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych.
511755
(220) 2020 03 20
MEDION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomorski Rehabilitant
(210)
(731)

(531) 02.01.08, 26.01.11, 26.01.14, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług
medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych,
usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne
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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, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie
urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja
sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub
podobnych urazów, obrazowanie optyczne do użytku
w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów
medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych
w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu
sercowo-naczyniowego, medyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usługi w zakresie audiologii, usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, fizjoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej,
informacja medyczna, usługi terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności fizycznej, leczenie
bólów kręgosłupa, leczenie dyskopatii, leczenie przepukliny dysku, leczenie urazów mięśniowych - stawowych,
leczenie łysienia, leczenie łysienia plackowatego, leczenie
łysienia wężykowatego, leczenie łysienia całościowego, leczenie niedoczynności tarczycy, leczenie rwy barkowej, leczenie rwy udowej, leczenie zamrożonego barku, leczenie
cyst, przywracanie przewodnictwa nerwowego, leczenie
zaburzenia przewodnictwa nerwowego, neurostymulacje,
leczenie bólów mięśniowych, leczenie zwyrodnień stawowych oraz mięśniowych, leczenie marskości wątroby,
leczenie szumów usznych i pisków usznych, leczenie rwy
barkowej, leczenie rwy udowej, leczenie zamrożonego
barku, leczenie urazów sportowych, leczenie nowotworów
i bólów od nowotworów, leczenie SLA, leczenie SLS, leczenie chorób autoimmunologicznych, leczenie SM, leczenie
tarczycy, leczenie wątroby, leczenie przyparcia rzepki, leczenie zmian zwyrodnieniowych.
511762
(220) 2020 03 23
INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COLODOR
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków owadobójczych, pasożytniczych, bakteriobójczych, grzybobójczych,
odstraszających lub wabiących owady, środki chemiczne dla
leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa, feromony, nie do użytku medycznego i weterynaryjnego, 5 środki owadobójcze,
(210)
(731)

Nr ZT20/2020

przeciwpasożytnicze, bakteriobójcze, grzybobójcze, odstraszające lub wabiące owady, pestycydy, feromony do użytku
medycznego lub weterynaryjnego.
511777
(220) 2020 03 23
MEDIATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sto KrzeseL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 12.01.09
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie krzeseł, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie krzeseł, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie foteli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie foteli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wózków,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wózków, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie konektorów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie konektorów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podnóżków, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie podnóżków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
puf, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie puf.
511783
(220) 2020 03 23
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clinex safe for You safe for Earth

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 preparaty bakteriobójcze do celów innych
niż medyczne i weterynaryjne, preparaty antybakteryjne
nie ujęte w innych klasach, substancje aktywne jako pochłaniacze, chemiczne dodatki grzybo- i bakteriobójcze,
3 preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do czyszczenia, preparaty do szorowania, antyperspiranty,
dezodoranty do użytku domowego, środki dezodorujące,
preparaty do mycia, preparaty do zmywania podłóg, posadzek, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, środki do konserwacji skóry jako
pasty, preparaty do pielęgnacji mebli, mydła, emulsje i mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do zmywania pasty
do podłóg i powłok podłogowych, środki, preparaty i woski
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do prania, wywabiacze plam, środki do pielęgnacji i konserwacji samochodów, preparaty do klimatyzacji i inne produkty chemii samochodowej zawarte w tej klasie, preparaty
do nabłyszczania i konserwacji wnętrza samochodu, płyny
do spryskiwaczy szyb, płyny i pianki do dywanów i tapicerki,
5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki przeciw roztoczom, preparaty do niszczenia grzybów.

Nr ZT20/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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511784
(220) 2020 03 23
PHAM THI GIANG HANH HANEK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Hello VIETNAM Restauracja

(531) 09.07.01, 27.05.01, 29.01.02, 26.11.02
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
511785
(220) 2020 03 23
MOVESTI FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MOVESTI FUND
(210)
(731)

transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, finansowe usługi doradcze
i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii
finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.
511787
(220) 2020 03 23
MONEGUARD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M moneguard

(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, 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, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek
pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki
[finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe,
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29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, 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, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe,
crowdfunding, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny
kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
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strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów,
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami
finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane
z inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511788
(220) 2020 03 23
KITA-NADSTAGA DARIA, Oborniki
(znak słowno-graficzny)
DAHLMANN CENTRUM

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, usługi hotelowe, restauracje
samoobsługowe, stołówki.
511799
(220) 2020 03 24
ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ,
WÓJCIK, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERMIPROTECT

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 lampy chirurgiczne, lampy do celów medycznych, medyczne lampy operacyjne, lampy do badań
lekarskich, lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy
słoneczne do celów medycznych, lampy ultrafioletowe
do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów
medycznych, lampy łukowe do celów leczniczych, lampy
na podczerwień do celów leczniczych, lampy uv do stosowania w medycynie, lampy na podczerwień do celów
medycznych, lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, lampy emitujące
spolaryzowane światło do użytku medycznego, lampy
do nagrzewania do użytku medycznego, lampy do użytku z przyrządami medycznymi, instrumenty medyczne,

Nr ZT20/2020

wentylatory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia
medyczne, medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, laparoskopy medyczne
i chirurgiczne, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, urządzenia do obrazowania medycznego, skanery do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki
medycznej, urządzenia i instrumenty medyczne, przyrządy
laserowe do użytku medycznego, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony na oczy do użytku medycznego,
sondy do celów medycznych, przyrządy do badań medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych,
urządzenia radiologiczne do celów medycznych, maski
oddechowe do celów medycznych, skanery optyczne
do badań medycznych, lampy do celów medycznych [lecznicze], ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów
leczniczych, urządzenia do infuzji do celów leczniczych,
urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, 11 instalacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty
do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji powietrza, urządzenia do sterylizacji wody, naczynia ciśnieniowe do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego,
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, lampy
laboratoryjne, lampy inspekcyjne, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory do celów medycznych,
sterylizatory, sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe,
sterylizatory ultrafioletowe, sterylizatory do wody, przenośne sterylizatory parowe, sterylizatory do instrumentów
dentystycznych, sterylizatory do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do użytku laboratoryjnego, sterylizatory
do narzędzi chirurgicznych, sterylizatory parowe do celów
medycznych, sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
planowanie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, organizacja
zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie
sprzedażą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie w działalności handlowej, reklama.
511800
(220) 2020 03 23
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) JBB Bałdyga KAZIUK 100% Polski Kapitał www.jbb.pl
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.12, 26.03.04, 26.03.07, 26.03.23
(510), (511) 20 meble metalowe, stoły warsztatowe, wózki
meblowe, szafy na dokumenty, szafy BHP dla pracowników.
511809
(220) 2020 03 24
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DERVIT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność
specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01,
24.17.02, 24.17.05, 24.17.07, 24.17.09, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.16, 08.05.02, 08.05.04, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.08, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski
w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne,
wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla
osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka,
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa 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, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty
mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin,
produkty z branży spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

511802
(220) 2020 03 23
KUKIEL STANISŁAW EL-STAL, Kliny
(znak słowno-graficzny)
metalfactor

511811
(220) 2020 03 24
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) jankeski
(510), (511) 30 ciastka, słodycze, wafle, czekolada.
(210)
(731)

511815
(220) 2020 03 24
WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WONDER
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumentach, produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi
takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja
stron internetowych, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 39 magazynowanie, dostarczanie towarów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
transport mebli, 42 dekoracja wnętrz, tworzenie platform
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne] hosting stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania witryn
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw domen internetowych.
(210)
(731)

511816
(220) 2020 03 24
WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) WONDER.SHOP
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumentach, produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi
takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 39 magazynowanie, dostarczanie
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport mebli, 42 dekoracja wnętrz.
511818
(220) 2020 03 24
WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WONDER.TECH
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 42 tworzenie platform
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie Jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie Indeksów informacji opartych na stronach Internetowych dla osób trzecich [usługi Informatyczne] hosting stron
Internetowych, doradztwo w zakresie projektowania witryn
Internetowych, tworzenie I utrzymywanie stron Internetowych dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw domen internetowych.
(210)
(731)

511833
(220) 2020 03 25
POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Unomag
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

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

511839
(220) 2020 03 25
ACOUSTIBLOK Inc., Tampa, US
(znak słowno-graficzny)
Acousti blok quieting the world

(531) 01.15.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały dźwiękochłonne, architektoniczne produkty akustyczne, mianowicie pochłaniacze
dźwięku, dyfuzory akustyczne.
511840
(220) 2020 03 25
TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2020

(540) ALCOVIREX
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, mydła, środki piorące i czyszczące, płyny do mycia naczyń, płyny
do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające,
wata do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia pojazdów, detergenty do samochodów, szampony do pojazdów,
płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do polerowania pojazdów oraz ich opon, preparaty czyszczące
do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski
samochodowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, wosk krawiecki i szewski, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, środki toaletowe i perfumeryjne,
dezodoranty osobiste, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, pieluchy dla
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki
higieniczne dla kobiet, preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
i środki farmaceutyczne, preparaty witaminowe do celów
leczniczych, preparaty i środki lecznicze stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

511842
(220) 2020 03 25
ANDRZEJ BURZYŃSKI KOMPIK24.PL, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
ZAGRODA BORYNY

02.01.01, 07.01.09, 03.07.07, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ziemniaki, przetworzone, warzywa mrożone,
warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa
preparowane, krojone warzywa, pokrojone warzywa, warzywa solone, konserwowane warzywa, warzywa suszone,
warzywa w plasterkach, konserwowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
30 zboża, zboża przetworzone, suszone ziarna pełnego
zboża, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża
przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki mąki, kasze, kasze spożywcze, mieszanki do robienia pieczywa, makarony, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 31 nieprzetworzone ziemniaki, warzywa
świeże, nieprzetworzone warzywa, surowe warzywa, cebula
świeża [warzywa], świeże warzywa na sałatki, świeże owoce
i warzywa, karmy i pasze dla zwierząt, słoma [pasza], 35 usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z produktami mlecznymi, 43 usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego.
511845
(220) 2020 03 25
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY, Milicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA BARYCZY POLECA
(210)
(731)

(531)

05.01.07, 05.01.16, 06.03.14, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.21,
27.05.01
(510), (511) 9 busole, dyski, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe, dyski optyczne, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski magnetyczne,
wszystkie powyższe za wyjątkiem towarów odnoszących się
do drukowania i/lub systemów drukujących, oprogramowanie i programy komputerowe, aplikacje mobilne i internetowe,
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania,
aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne,
prezentacje multimedialne, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, urządzenia do przetwarzania informacji, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe
do zarządzania informacjami, 16 bilety, bibuły, broszury, broszury informacyjne, materiały drukowane, druki, druki litograficzne, druki w formie obrazów, albumy, albumy upamiętniające wydarzenia, certyfikaty drukowane, drukowany materiał
promocyjny, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, obwoluty, okładki
na dokumenty, emblematy, pieczęcie papierowe, dzieła sztuki, figurki z papieru i kartonu, ramki do fotografii, fotografie,
wzory do haftowania, ilustrowane albumy, mapy, atlasy, wzory
do haftowania, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, wyroby z kartonu, pudełka kartonowe, karty pocztowe,
klamry, zaciski do papieru, kokardy papierowe, komiksy, koperty, kwiaty z papieru, papier do pisania listów, notatniki, noże
do papieru, obrazy, obrusy na stół papierowe, obwoluty
na dokumenty, ołówki, opakowania z tektury i papieru, papier
do pakowania, papeteria, pieczęcie, pióra, podstawki pod kufle do piwa, plakaty, podstawki do długopisów i ołówków, prospekty, przybory do pisania, przyciski do papieru, pudełka papierowe lub kartonowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, zakładki do książek, zeszyty, modele architektoniczne, dekoracje świąteczne z papieru, dekoracje
na stół z papieru, drukowane nagrody, kartki z życzeniami,
kartki okolicznościowe, litograficzne dzieła sztuki, etui na paragony, koperty na zaproszenia, papier, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier i karton, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 21 butelki szklane, butle, gąsiory, cedzaki,
ceramika dla gospodarstwa domowego, czary nie z metali
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szlachetnych, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, durszlaki,
trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki z porcelany,
terakoty lub szkła, filiżanki nie z metali szlachetnych, formy, foremki do ciast, garnki, gąsiory szklane, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, grzebienie, kieliszki na jajka,
okładki na karty jadłospisy, karafki, klosze do przykrywania
masa, klosz do przykrywania sera, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod sztućce
na stół, krajarka do ciasta, wyroby szklane, kubki nie z metali
szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle
do piwa, lichtarze nie z metali szlachetnych, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do picia, naczynia stołowe, noże
na stół, rękawice do ogrodnictwa, pucharki na owoce, patelnie, pieprzniczki nie z metali szlachetnych, płytki zapobiegające kipieniu mleka, podstawki pod żelazka, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych,
pojemniki na chleb, pokrywki do naczyń, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski do jarzyn, przybory
kuchenne, rękawice ogrodnicze, rondelki, tygielki, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, słoiki na herbatniki, statuetki
z porcelany, terakoty lub szkła, szczotki do butów, szczotki
do czyszczenia pojemników, szklane wyroby malowane,
szklanki do napojów, szkło emaliowane, szkło mleczne, torby
ozdobne do wyrobów cukierniczych, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie,
konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice
ogrodnicze, stojaki na butelki, puderniczki z drewna, naczynia
stołowe artystyczne metalowe zawarte w tej klasie, ludowe
wyroby garncarskie i figuralne, wyroby ceramiczne ozdobne
artystyczne, naczynia ceramiczne użytkowe, ozdobne artystycznie, plakiety i figurki artystyczne ceramiczne elementy
artystyczne architektoniczne, płytki ceramiczne do celów gospodarstwa domowego, ręcznie malowane wyroby porcelanowe artystyczne ludowe, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych, torby płócienne do przechowywania, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa,
firanki, kapy na łóżka, narzuty, pledy, koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny, tkaniny dekoracyjne, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstylia, makaty, firanki, zasłony artystyczne i ludowe, tkaniny obiciowe, meblowe i zasłonowe malowane ręcznie, obrusy serwety i serwetki artystyczne i ludowe, pasiaki, krasiaki, tkaniny
dwuosnowowe, samodziały, tkaniny ubraniowe ręcznie tkane,
tkaniny ozdobne oraz ubraniowe tkane mechaniczne o specjalnie wyróżniających się splotach i kompozycjach kolorystycznych, firanki siatkowe i pozszywane artystycznie, artystyczne sztuki i kupony malowane ręcznie, godła z tkaniny,
25 czapki, daszki do czapek, odzież z dzianiny, kamizelki, kamizelki na ryby, kapelusze, koszulki gimnastyczne, koszule, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, podkoszulki, szale, szelki, t-shirty,
trykoty, drewniaki, chusty, szale i szaliki artystyczne, wyroby
dziewiarskie, chusteczki, apaszki artystyczne malowane ręcznie, stroje regionalne, kostiumy teatralne, odzież, obuwie damskie i męskie, obuwie regionalne, kapcie, pantofle miękkie, kożuszki, czapeczki, rękawiczki regionalne i artystyczne, paski
damskie i męskie ozdobne, regionalne i artystyczne, 28 gry
i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
nie ujęte w innych klasach, stojaki do choinek i ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gwizdki wabiki myśliwskie, laleczki,
29 bekon, białka jajek, bita śmietana, przetwory z borówek
i żurawiny, przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych, przetwory twarożkowe, drób, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne, grzyby konserwowane, prze-
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cier jabłkowy, żółtka jaj, jaja, zupy jarzynowe, jogurty, owoce
kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy,
kompot, rosoły, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy
z owocami, konserwy z warzywami, korniszony, korniszony
z warzywami w occie, lukrowane owoce, marmolada, masło,
mięso, galaretki z mięsa, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko, owoce mrożone, olej rzepakowy, galaretki z owoców, pasztet, pasztet z wątróbki, placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryby, ryby
konserwowane, ryby solone, ryby puszkowane, ser, serwatka,
smalec, szynka, śledzie, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone, wątróbka, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, zioła
ogrodowe konserwowane, zupy, zupy jarzynowe, dziczyzna,
żywność przygotowywana z ryb, proszki owocowe, proszki
warzywne, polewy orzechowe, mleko, mleko kokosowe, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, zabielacz do kawy, napoje mleczne, batony owocowe, białka jaj
w proszku, bita śmietana, desery owocowe, desery jogurtowe,
desery mleczne, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, galaretki, jadalne
suszone kwiaty, jaja mrożone, jaja suszone, jogurty, koktajle
mleczne, mrożone owoce, pasta z owoców, produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, owoce lukrowane, 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy jako produkty
zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne
na choinki, ciasta, mięso w cieście, ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukierki, cykoria jako substrat kawy, galaretki
owocowe jako słodycze, herbaty, napoje na bazie herbaty,
herbatniki, kanapki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, keczup, kit pszczeli, produkty pszczele, krakersy, kasza kuskus,
kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona,
mąka kukurydziana, lody spożywcze, majonezy, makarony,
miód, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane,
paszteciki, pierniki, pizze, placki, placki kukurydziane, placki
owsiane, propolis, przyprawy, roślinne preparaty zastępujące
kawę, słodycze, słodziki naturalne, sosy mięsne, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty, wyroby cukiernicze, lody, lody spożywcze,
lody wegańskie, sorbety, lody w proszku, lody na patyku, lody
włoskie, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody spożywcze],
proszki do przygotowywania lodów, proszki do sporządzania
lodów, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, substytuty lodów, wyroby lodowe, polewy do lodów, mieszanki do lodów,
rożki do lodów, napoje z lodów, lodowe wyroby cukiernicze,
substancje do wiązania lodów, preparaty aromatyczne do lodów, naturalne środki wiążące do lodów, naturalne aromaty
dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki
eteryczne), desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], polewy do lodów, polewy cukiernicze, polewy piankowe, polewy o smaku czekoladowym, czekolada na polewy
lub posypki, polewy z dekstryny słodu do żywności, polewy
z dekstryny słodu do wyrobów cukierniczych, mleko w tabletkach w formie cukierków, jadalne wafle, wafle czekoladowe,
ciasto na wafle, rożki do lodów, sosy, sosy owocowe, sosy sałatkowe, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sosy
w proszku, sosy smakowe typu Honmirin, napoje na bazie
kawy zawierające lody (affogato), kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mrożona kawa, aromaty kawowe, esencja kawowa,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], kapsułki z kawą, napoje czekoladowe, napoje
z lodów, mrożone napoje [frappe], napoje sporządzone z herbaty, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, lodowe wyroby cukiernicze, musy (wyroby cukiernicze), mrożone
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mleczne wyroby cukiernicze, gofry, herbaty, herbatniki, mieszanki herbat, 31 cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel,
drób, drób do hodowli, groch świeży, grzyby świeże, ikra rybia,
jaja do wylęgania, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona, orzechy laskowe, orzechy włoskie, otręby zbożowe, owies, owoce świeże, pszenica, rośliny strączkowe świeże,
ogórki świeże, ryby żywe, słoma na ściółkę, słomiane maty,
soczewica świeża, warzywa świeże, winorośle, zioła ogrodowe
świeże, żyto, 32 napoje bezalkoholowe, ekstrakty do produkcji
napojów, wody gazowane, piwo imbirowe, napoje słodowe,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, napoje
izotoniczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, piwo, soki
warzywne, 33 napoje alkoholowe, gorzkie nalewki, gruszecznik, jabłecznik, wiśniówka, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, ekstrakty owocowe zawierające owoce, rum, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, wino, wódka, 35 marketing, reklama,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo
w działalności gospodarczej, administrowanie hotelami, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, doradztwo działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie
tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, badania rynku, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
sprzedaż takich artykułów jak: busole, dyski, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski magnetyczne, wszystkie powyższe za wyjątkiem towarów odnoszących się do drukowania i/lub systemów drukujących, oprogramowanie i programy komputerowe, aplikacje mobilne
i internetowe, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje
elektroniczne, prezentacje multimedialne, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, urządzenia do przetwarzania informacji, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, bilety, bibuły, broszury, broszury informacyjne, materiały drukowane, druki, druki
litograficzne, druki w formie obrazów, albumy, albumy upamiętniające wydarzenia, certyfikaty drukowane, drukowany
materiał promocyjny, materiały filtracyjne z papieru, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, obwoluty,
okładki na dokumenty, emblematy, pieczęcie papierowe,
dzieła sztuki, figurki z papieru i kartonu, ramki do fotografii, fotografie, wzory do haftowania, ilustrowane albumy, mapy, atlasy, wzory do haftowania, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, wyroby z kartonu, pudełka kartonowe, karty
pocztowe, klamry, zaciski do papieru, kokardy papierowe, komiksy, koperty, kwiaty z papieru, papier do pisania listów, notatniki, noże do papieru, obrazy, obrusy na stół papierowe,
obwoluty na dokumenty, ołówki, opakowania z tektury i papieru, papier do pakowania, papeteria, pieczęcie, pióra, podstawki pod kufle do piwa, plakaty, podstawki do długopisów
i ołówków, prospekty, przybory do pisania, przyciski do papieru, pudełka papierowe lub kartonowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, torby papierowe, zakładki do książek, zeszyty, modele architektoniczne, dekoracje świąteczne z papieru,
dekoracje na stół z papieru, drukowane nagrody, kartki z życzeniami, kartki okolicznościowe, litograficzne dzieła sztuki,
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etui na paragony, koperty na zaproszenia, papier, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, butelki szklane, butle, gąsiory, cedzaki, ceramika dla gospodarstwa domowego, czary
nie z metali szlachetnych, deski do krojenia chleba, deski
do krojenia do kuchni, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, durszlaki, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki
z porcelany, terakoty lub szkła, filiżanki nie z metali szlachetnych, formy, foremki do ciast, garnki, gąsiory szklane, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym, grzebienie, kieliszki
na jajka, okładki na karty jadłospisy, karafki, klosze do przykrywania masa, klosz do przykrywania sera, korkociągi, przybory
kosmetyczne, koszyki piknikowe z naczyniami, koziołki pod
sztućce na stół, krajarka do ciasta, wyroby szklane, kubki
nie z metali szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle do piwa, lichtarze nie z metali szlachetnych, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do picia, naczynia stołowe, noże na stół, rękawice do ogrodnictwa, pucharki na owoce, patelnie, pieprzniczki nie z metali szlachetnych, płytki zapobiegające kipieniu mleka, podstawki pod żelazka, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, pojemniki na chleb, pokrywki do naczyń, popiersia
z porcelany, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski do jarzyn,
przybory kuchenne, rękawice ogrodnicze, rondelki, tygielki,
sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, słoiki na herbatniki,
statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, szczotki do butów,
szczotki do czyszczenia pojemników, szklane wyroby malowane, szklanki do napojów, szkło emaliowane, szkło mleczne,
torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod
doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice
ogrodnicze, stojaki na butelki, puderniczki z drewna, naczynia
stołowe artystyczne metalowe zawarte w tej klasie, ludowe
wyroby garncarskie i figuralne, wyroby ceramiczne ozdobne
artystyczne, naczynia ceramiczne użytkowe, ozdobne artystycznie, plakiety i figurki artystyczne ceramiczne elementy
artystyczne architektoniczne, płytki ceramiczne do celów gospodarstwa domowego, ręcznie malowane wyroby porcelanowe artystyczne ludowe, torby do pakowania z materiałów
tekstylnych, torby płócienne do przechowywania, materiały
tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, narzuty, pledy, koce, pokrowce i poszewki
na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki
kuchenne, tkaniny, tkaniny dekoracyjne, zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstylia,
makaty, firanki, zasłony artystyczne i ludowe, tkaniny obiciowe,
meblowe i zasłonowe malowane ręcznie, obrusy serwety
i serwetki artystyczne i ludowe, pasiaki, krasiaki, tkaniny dwuosnowowe, samodziały, tkaniny ubraniowe ręcznie tkane, tkaniny ozdobne oraz ubraniowe tkane mechaniczne o specjalnie wyróżniających się splotach i kompozycjach kolorystycznych, firanki siatkowe i pozszywane artystycznie, artystyczne
sztuki i kupony malowane ręcznie, godła z tkaniny, czapki,
daszki do czapek, odzież z dzianiny, kamizelki, kamizelki
na ryby, kapelusze, koszulki gimnastyczne, koszule, nakrycia
głowy, okrycia wierzchnie, podkoszulki, szale. szelki, t-shirty,
trykoty, drewniaki, chusty, szale i szaliki artystyczne, wyroby
dziewiarskie, chusteczki, apaszki artystyczne malowane ręcznie, stroje regionalne, kostiumy teatralne, odzież, obuwie damskie i męskie, obuwie regionalne, kapcie, pantofle miękkie, kożuszki, czapeczki, rękawiczki regionalne i artystyczne, paski
damskie i męskie ozdobne, regionalne i artystyczne, gry
i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
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nie ujęte w innych klasach, Stojaki do choinek i ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gwizdki wabiki myśliwskie, laleczki,
bekon, białka jajek, bita śmietana, przetwory z borówek i żurawiny, przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych,
przetwory twarożkowe, drób, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, galaretki jadalne, grzyby konserwowane, przecier
jabłkowy, żółtka jaj, jaja, zupy jarzynowe, jogurty, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy, kompot, rosoły, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy
z owocami, konserwy z warzywami, korniszony, korniszony
z warzywami w occie, lukrowane owoce, marmolada, masło,
mięso, galaretki z mięsa, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko, owoce mrożone, olej rzepakowy, galaretki z owoców, pasztet, pasztet z wątróbki, placki ziemniaczane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryby, ryby
konserwowane, ryby solone, ryby puszkowane, ser, serwatka,
smalec, szynka, śledzie, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa suszone, wątróbka, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, zioła
ogrodowe konserwowane, zupy, zupy jarzynowe, dziczyzna,
żywność przygotowywana z ryb, proszki owocowe, proszki
warzywne, polewy orzechowe, mleko, mleko kokosowe, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, zabielacz do kawy, napoje mleczne, batony owocowe, białka jaj
w proszku, bita śmietana, desery owocowe, desery jogurtowe,
desery mleczne, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, galaretki, jadalne
suszone kwiaty, jaja mrożone, jaja suszone, jogurty, koktajle
mleczne, mrożone owoce, pasta z owoców, produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, owoce lukrowane, biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy jako produkty
zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne
na choinki, ciasta, mięso w cieście, ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukierki, cykoria jako substrat kawy, galaretki
owocowe jako słodycze, herbaty, napoje na bazie herbaty,
herbatniki, kanapki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, keczup, kit pszczeli, produkty pszczele, krakersy, kasza kuskus,
kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona,
mąka kukurydziana, lody spożywcze, majonezy, makarony,
miód, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane,
paszteciki, pierniki, pizze, placki, placki kukurydziane, placki
owsiane, propolis, przyprawy, roślinne preparaty zastępujące
kawę, słodycze, słodziki naturalne, sosy mięsne, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty, wyroby cukiernicze, lody, lody spożywcze,
lody wegańskie, sorbety, lody w proszku, lody na patyku, lody
włoskie, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody spożywcze],
proszki do przygotowywania lodów, proszki do sporządzania
lodów, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, substytuty lodów, wyroby lodowe, polewy do lodów, mieszanki do lodów,
rożki do lodów, napoje z lodów, lodowe wyroby cukiernicze,
substancje do wiązania lodów, preparaty aromatyczne do lodów, naturalne środki wiążące do lodów, naturalne aromaty
dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki
eteryczne), desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], polewy do lodów, polewy cukiernicze, polewy piankowe, polewy o smaku czekoladowym, czekolada na polewy
lub posypki, polewy z dekstryny słodu do żywności, polewy
z dekstryny słodu do wyrobów cukierniczych, mleko w tabletkach w formie cukierków, jadalne wafle, wafle czekoladowe,
ciasto na wafle, rożki do lodów, sosy, sosy owocowe, sosy sałatkowe, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sosy
w proszku, sosy smakowe typu Honmirin, napoje na bazie
kawy zawierające lody (affogato), kawa, koncentraty kawy, ziar-
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na kawy, mrożona kawa, aromaty kawowe, esencja kawowa,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], kapsułki z kawą, napoje czekoladowe, napoje
z lodów, mrożone napoje [frappe], napoje sporządzone z herbaty, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, lodowe wyroby cukiernicze, musy (wyroby cukiernicze), mrożone
mleczne wyroby cukiernicze, gofry, herbaty, herbatniki, mieszanki herbat, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel,
drób, drób do hodowli, groch świeży, grzyby świeże, ikra rybia,
jaja do wylęgania, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona, orzechy laskowe, orzechy włoskie, otręby zbożowe, owies, owoce świeże, pszenica, rośliny strączkowe świeże,
ogórki świeże, ryby żywe, słoma na ściółkę, słomiane maty,
soczewica świeża, warzywa świeże, winorośle, zioła ogrodowe
świeże, żyto, napoje bezalkoholowe, ekstrakty do produkcji
napojów, wody gazowane, piwo imbirowe, napoje słodowe,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, wody mineralne, napoje
izotoniczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, piwo, soki
warzywne, napoje alkoholowe, gorzkie nalewki, gruszecznik,
jabłecznik, wiśniówka, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe
destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, ekstrakty owocowe zawierające owoce, rum, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, wódka, 41 edukacja, szkolenia, nauczanie, usługi związane z organizacją i obsługą imprez, dyskotek, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, nocne kluby,
obozy sportowe, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, szkoły z internatem, organizowanie obozów wakacyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wystawy związane
z kulturą i edukacją, organizowanie i obsługa zjazdów, impresariat artystyczny, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, bryczką,
43 bary, usługi barowe, usługi kateringowe, bary szybkiej obsługi, puby, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, eksploatacja terenów kempingowych, hotele, kafeterie, kawiarnie, kempingi, motele, wynajmowanie noclegów,
organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, pensjonaty, przygotowanie dań, serwowanie posiłków,
restauracje, restauracje samoobsługowe, snack- bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, koktajlbary, lodziarnie, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, organizowanie bankietów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne.
511853
(220) 2020 03 26
POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Florum
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne.
(210)
(731)

(210)
(731)

511854
(220) 2020 03 26
POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa

Nr ZT20/2020

(540) (znak słowny)
(540) Progardin
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
511855
(220) 2020 03 21
ŻUKOWSKI SŁAWOMIR, ŻUKOWSKA ELINA VITA-BIS
SPÓŁKA CYWILNA, Żółwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vita-Pad silikonowa poduszka pod twarz
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 poduszki do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania twarzy, silikonowe poduszki pod
twarz przystosowane do celów terapeutycznych i masaży,
24 fizeliny wykonane z materiałów nietkanych, nakładki wykonane z fizeliny.
(210)
(731)
(540)
(540)

511861
(220) 2020 03 23
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(znak słowno-graficzny)
PhytoPharm LEKI NATURALNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 5 leki dla ludzi w postaci płynnej, półstałej i stałej: płyny doustne, roztwory, krople, płyny do stosowania
na skórę i błony śluzowe, płyny lecznicze do płukania ust,
płyny lecznicze do przemywania oczu, aerozole lecznicze,
tabletki, drażetki, kapsułki, pastylki do ssania, lecznicze gumy
do żucia, proszki lecznicze, granulaty lecznicze, maści lecznicze, kremy lecznicze, pasty lecznicze, mazidła lecznicze,
czopki, olejki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, ziołowe herbatki do celów leczniczych, mydła lecznicze, leki
roślinne, leki pochodzenia naturalnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

511864
(220) 2020 03 23
AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CRISS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenie kosmetyczne do peelingu wodno-tlenowego, urządzenie kosmetyczne do karboksyterapii,
urządzenie do zabiegów trychologicznych, urządzenie kosmetyczne do zabiegów falami RF, medyczne lasery do usuwania owłosienia.

Nr ZT20/2020
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511868
(220) 2020 03 26
NORENCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) Norenco Hånd-Desinfeksjon
(510), (511) 5 mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty i artykuły
higieniczne.

(210)
(731)

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

511895
(220) 2020 03 26
ACOUSTIBLOK Inc., Tampa, US
(znak słowno-graficzny)
Acousti block quieting the world

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03
(510), (511) 17 artykuły i materiały dźwiękochłonne, architektoniczne produkty akustyczne, mianowicie pochłaniacze
dźwięku, dyfuzory akustyczne.
511897
(220) 2020 03 27
R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APART.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie wykonane z metali
szlachetnych i półszlachetnych, zegary, zegarki, artykuły
zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, etui na artykuły
zegarmistrzowskie, pudełka na biżuterię, biżuteria osobista,
biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria
z tworzyw sztucznych, breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących
towarów: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do włosów,
środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących
towarów: okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów,
zegary, zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, etui na artykuły zegarmistrzowskie, breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], sprzedaż hurtowa,
detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych
i półszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżute-
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rię, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja
biżuterii, biżuteria z tworzyw sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, klipsy metalowe do banknotów, sprzedaż hurtowa,
detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów: zakładki do książek, zakładki do książek z metali szlachetnych, zakładki do stron, skórzane zakładki do książek,
zakładki i klipsy do znakowania stron, papier, zawiadomienia, wizytówki, sprzedaż hurtowa, detaliczna, wysyłkowa,
internetowa następujących towarów: torebki, portfele, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, walizki
i torby, parasolki, parasole (duże), paski, szaliki, chusty, akcesoria odzieżowe, fulary, etole, mantyle, mufki, rękawiczki, usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży,
sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do włosów,
środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, zegary, zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów
zegarmistrzowskich, etui na artykuły zegarmistrzowskie,
breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], usługi w zakresie administrowania
punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię, biżuteria osobista, biżuteria
i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria z tworzyw
sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami,
salonami sprzedającymi: posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, klipsy metalowe do banknotów, usługi
w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami,
sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi:
zakładki do książek, zakładki do książek z metali szlachetnych, zakładki do stron, skórzane zakładki do książek, zakładki i klipsy do znakowania stron, papier, zawiadomienia,
wizytówki, usługi w zakresie administrowania punktami
sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: torebki, portfele, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, walizki i torby, parasolki, parasole (duże), odzież, paski, szaliki, chusty, akcesoria
odzieżowe, obuwie, nakrycia głowy, fulary, etole, mantyle,
mufki, rękawiczki, prezentacja towarów w Internecie, usługi
reklamowe i promocyjne, reklama i promocja towarów on-line, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
(210) 511900
(220) 2020 03 25
(731) JAGODZIK MICHAŁ, Wonieść
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KONESERZY SMAKU

(531)

02.01.16, 02.01.17, 02.01.18, 11.03.08, 13.01.01, 12.01.09,
12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso i wędliny, drób, świeży
drób, wieprzowina, steki wieprzowe, kiełbaski wieprzowe,
schab wieprzowy, kotlety wieprzowe, szarpana wieprzowina, wieprzowina pieczona, wieprzowina konserwowana,
wołowina, pieczeń wołowa, steki wołowe, pulpety wołowe,
szarpana wołowina, siekana wołowina peklowana, wołowina w plastrach, konserwy z wołowiny, wołowina gotowa
do spożycia, suszona wołowina w paskach, indyk, świeży indyk, indyk pieczony, mięso z indyka, części indyka, produkty
z indyka, bekon, cielęcina, dziczyzna, filety z piersi kurczaka,
dziczyzna konserwowana, kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, mięsa wędzone, mięso gotowane, podroby, szynka,
biały ser, masło, mleko, ser miękki, ser pleśniowy, ser twardy,
ser wędzony, śmietana, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie sera, przetworzone produkty mięsne, mięso gotowe do spożycia, kiełbasy, surowe kiełbasy, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z żywnością, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze.
511901
(220) 2020 03 25
BUKOWSKI WOJCIECH KRZYSZTOF POLWELL P.H.,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYZART.pl

Nr ZT20/2020

powszechnianie reklam poprzez Internet, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień online.
(210)
(731)
(540)
(540)

511902
(220) 2020 03 25
KATRA MARCIN M&M STUDIO MODY, Staszów
(znak słowno-graficzny)
m&m STUDIO MODY

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wieczorowa,
odzież codzienna, odzież taneczna, odzież wełniana, odzież
jedwabna, odzież lniana, odzież kaszmirowa, odzież modelująca, odzież rekreacyjna, odzież skórzana, odzież dżinsowa,
odzież z lateksu, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, obuwia dla kobiet, bielizny dla kobiet, sukienki damskie, damskie sukienki na uroczystości, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
towarów: odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież
codzienna, odzież taneczna, odzież wełniana, odzież jedwabna, odzież lniana, odzież kaszmirowa, odzież modelująca, odzież rekreacyjna, odzież skórzana, odzież dżinsowa,
odzież z lateksu, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, obuwia dla kobiet, bielizny dla kobiet, sukienki damskie, damskie sukienki na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

511903
(220) 2020 03 25
SPYCHAŁA BARTŁOMIEJ BHS GRUPA, Głogów
(znak słowno-graficzny)
SALON W OGRODZIE PERGOLE TARASOWE

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki do ciała,
kosmetyki do twarzy, kosmetyki do włosów, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, wyposażenie salonów fryzjerskich, akcesoria fryzjerskie, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
online związane z następującymi towarami: kosmetyki, kosmetyki do ciała, kosmetyki do twarzy, kosmetyki do włosów,
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, wyposażenie salonów
fryzjerskich, akcesoria fryzjerskie, marketing internetowy, roz-

(531) 29.01.12, 26.15.09, 27.05.01, 26.11.06
(510), (511) 6 profile aluminiowe, formy aluminiowe, konstrukcje wykonane z aluminium, zadaszenia aluminiowe,
pergole aluminiowe, 20 meble ogrodowe, meble ogrodowe
z aluminium, meble ogrodowe drewniane, stoły do użytku
w ogrodach, 37 montaż zadaszeń tarasowych, pergoli tarasowych, pergoli ogrodowych, mebli ogrodowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511904
(220) 2020 03 25
BERLIK KRZYSZTOF LILA P.H., Poznań
(znak słowno-graficzny)
Piu Piu

Nr ZT20/2020
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wieczorowa,
odzież codzienna, odzież modelująca, odzież rekreacyjna,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież w stylu sportowym,
spódnic, sukienek, spodni, koszul, swetrów, bluz, bluzek, marynarek, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
towarów: odzież, odzież damska, odzież wieczorowa, odzież
codzienna, odzież modelująca, odzież rekreacyjna, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież w stylu sportowym, spódnic,
sukienek, spodni, koszul, swetrów, bluz, bluzek, marynarek,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej online następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież wieczorowa,
odzież codzienna, odzież modelująca, odzież rekreacyjna,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież w stylu sportowym,
spódnic, sukienek, spodni, koszul, swetrów, bluz, bluzek, marynarek.
(210) 511910
(220) 2020 03 25
(731) KWIĘDACZ MONIKA HOTEL DĘBOWY, Bielawa
(540) (znak słowny)
(540) Apiforium
(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 i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, udostępnianie informacji online dotyczących
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, masaże, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi saun,
usługi w zakresie udostępniania saun, udostępnianie obiektów i sprzętu saun, obsługa obiektów i sprzętu saun.
511916
(220) 2020 03 25
ŻÓŁKIEWSKI WALDEMAR KRZYSZTOF ICE,
Legnickie Pole
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 01.15.17, 29.01.14, 15.07.07
(510), (511) 11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne
klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne,
domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, przenośne urządzenia do klimatyzacji, urządzenia
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klimatyzacyjne do celów przemysłowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne
do użytku handlowego, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, centralne urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne
klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, agregaty klimatyzacyjne,
domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, przenośne urządzenia do klimatyzacji, urządzenia
klimatyzacyjne do celów przemysłowych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne
do użytku handlowego, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami
klimatyzacyjnymi, 37 naprawa lub konserwacja pomp ciepła,
montaż pomp ciepła, naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.
511918
(220) 2020 03 25
CHMIELEWSKI MAREK, NOWOCIN ALBERT, SIKORA
WIOLETTA BILT POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BILT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.01.12
(510), (511) 2 tusze drukarskie, tusz do kopiowania, tusze
do druku offsetowego, tusze do drukarek i fotokopiarek, tonery, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, toner do kopiarek,
toner w kartridżach, tonery do fotokopiarek, toner do drukowania offsetowego, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, pełne wkłady z tonerem
do drukarek laserowych, kartridże napełnione tonerem, napełnione kartridże z tonerem do drukarek atramentowych, napełnione wkłady z tonerem do urządzeń telefaksowych, napełnione kartridże z tonerem do drukarek laserowych, 9 drukarki,
drukarki atramentowe, drukarki laserowe, drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, drukarki komputerowe, głowice drukarek, kable do drukarek, kserograficzne kopiarki, urządzenia
i przyrządy kserograficzne, urządzenia do kopiowania, samodzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania,
drukarki wielofunkcyjne, urządzenia faksujące, plotery, drukarki plotery, plotery graficzne, plotery cyfrowe, plotery projektowe, plotery do komputerów, plotery elektroniczne, głowice
drukarskie do ploterów, skanery, skanery ręczne, skanery digitalizujące, skanery obrazów, komputery, komputery osobiste, komputery przenośne, sprzęt komputerowy, podzespoły
komputerowe, projektory, projektory przenośne, projektory
multimedialne, interaktywne tablice elektroniczne, tablice
interaktywne do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, komponenty i części do komputerów, 16 niszczarki
do papieru do użytku biurowego, niszczarki płyt cd do użytku domowego lub biurowego, niszczarki dokumentów jako
maszyny biurowe, 37 naprawa urządzeń biurowych, naprawa
urządzeń drukarskich, serwis urządzeń drukarskich, serwis
urządzeń biurowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub serwisem urządzeń drukarskich, udzielanie informacji związanych z naprawą lub serwisem urządzeń biurowych.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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511929
(220) 2020 03 27
ŻERDZIŃSKA ALEKSANDRA IPL, Świętochłowice
(znak słowno-graficzny)
DC DERMA CLINIQUE Dermatologia i Medycyna
Estetyczna

Nr ZT20/2020

(540) TAJFUN

(531) 01.15.23, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 szczotka - obrotowy zestaw do czyszczenia
komina.
511932
(220) 2020 03 27
SYLPO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ZAUBER
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do czyszczenia, automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, odkurzacze roboty,
roboty do czyszczenia do celów domowych, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], roboty do czyszczenia podłóg
[odkurzania], zrobotyzowane instalacje do mycia pojazdów,
akcesoria do zamiatania dróg do przyłączania do pojazdów,
doczepiane akcesoria do odśnieżania do pojazdów, dmuchawy
śniegowe doczepiane do pojazdów, dmuchawy do śniegu, doczepiane akcesoria do pojazdów do wirnikowego odgarniania
śniegu, maszyn do czyszczenia ulic, maszyny do czyszczenia
ulic z własnym napędem, maszyny do usuwania śniegu, maszyny do wydmuchiwania śniegu, odśnieżarki, maszyny do zamiatania ulic, ostrza pługu do pojazdów, pługi odśnieżające
wirnikowe, pługi śnieżne, pojazdy do czyszczenia ulic [maszyny], pojazdy do odśnieżania, pojazdy do wydmuchiwania śniegu, pojazdy zamiatające ulice [maszyny], ręcznie napędzane
maszyny do czyszczenia ulic, urządzenia do usuwania śniegu
[maszyny], urządzenia do zamiatania dróg mocowane do pojazdów, zamiatarki drogowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki ulic, zamiatarki ulic
[maszyny], akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania
perfum oraz środków dezynfekcyjnych, automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, dysze obrotowe do maszyn do wysokociśnieniowego mycia wodą, dysze rozpylające podłączane
do ciśnieniowych maszyn czyszczących, elektryczne domowe
odkurzacze, elektryczne maszyny do polerowania podłóg, elektryczne maszyny domowe do odkurzania, elektryczne mopy
parowe, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki, elektryczne odkurzacze do dywanów, elektryczne
odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne parowe maszyny czyszczące, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, elektryczne urządzenia
do czyszczenia sprężonym powietrzem, elektryczne urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, elektryczne urządzenia do mycia okien, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], elektryczne zamiatarki do dywanów, froterki
elektryczne, froterki podłogowe, maszyny czyszczące poprzez
ssanie używane w produkcji, maszyny do ciągłego czyszczenia
i wybielania, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny
do czyszczenia podłóg, maszyny do czyszczenia powierzchni
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], maszyny do czyszczenia
przemysłowego, maszyny do czyszczenia przemysłowego
[polerki], maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do mycia
podłóg, maszyny do szorowania podłóg, maszyny do szybkiego ścierania, odkurzacze, odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do czyszczenia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.19
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w dziedzinie ochrony
zdrowia i urody, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów oraz kursów z zakresu
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony
zdrowia i urody w celach edukacyjnych, usługi edukacyjne
dotyczące terapii kosmetycznej, publikowanie tekstów online z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania, kosmetologii,
pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, udostępnianie
publikacji online z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii i dermatochirurgii, dietetyki, odżywiania,
kosmetologii, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody,
44 usługi medyczne, usługi medyczne w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, diagnostyka i leczenie chorób
skóry, usługi medyczne w zakresie dermatochirurgii, chirurgii plastycznej i estetycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii,
usługi medyczne w zakresie wenerologii, usługi lekarskie,
usługi podologa, usługi dietetyków, usługi fizjoterapeutów,
usługi kosmetologów, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, dermatologia kosmetyczna, zabiegi specjalistyczne
z zakresu medycyny estetycznej, zabiegi kosmetyczne oraz
zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, porady w zakresie
kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje z dziedziny żywienia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
planowanie i nadzorowanie diety, nadzór nad programami
redukcji wagi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji
i modelowania sylwetki.
511930
(220) 2020 03 27
PROWENT BIAŁYSTOK A. POLESZUK SPÓŁKA JAWNA,
Białostoczek
(540) (znak słowny)
(540) TAJFUN
(510), (511) 21 szczotka - obrotowy zestaw do czyszczenia
komina.
(210)
(731)

511931
(220) 2020 03 27
PROWENT BIAŁYSTOK A. POLESZUK SPÓŁKA JAWNA,
Białostoczek
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze
do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, odkurzacze
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne
do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne, odkurzacze
elektryczne i ich części, odkurzacze samochodowe, odkurzacze
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, pojazdy
czyszczące bez operatora, polerki do podłogi, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, polerki (podłogowe) [elektryczne],
pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, silniki, układy napędowe i części do maszyn czyszczących, silniki, układy
napędowe i części do maszyn myjących, urządzenia sterujące
do obsługi maszyn czyszczących i myjących, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 37 usługi czyszczenia, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń, maszyn i robotów
czyszczących, myjących, zamiatających, piorących.
(210) 511939
(220) 2020 03 27
(731) SUŁEK ARTUR, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) ACOUSTICHOME
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i online mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, sprzedaż detaliczna,
hurtowa i online elementów dekoracyjnych, sprzedaż detaliczna, hurtowa i online sprzętu AGD, 40 profilowanie mebli,
produkcja mebli na zamówienie, cięcie płyt meblowych oraz
blatów, oklejanie płyt meblowych oraz blatów, laminowanie
substytutów drewna, laminowanie blatów, płyt meblowych
oraz drewna, piłowanie drewna, piłowanie materiałów, szlifowanie, frezowanie, heblowanie drewna, heblowanie materiałów, konserwowanie drewna, obróbka drewna, stolarstwo
meblowe, usługi stolarskie, wynajem maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, 42 projektowanie akustyczne wnętrz,
aranżacja akustyczna wnętrz, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego w pomieszczeniach, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych, pomiary
i analizy akustyczne emisji hałasu i drgań, wzornictwo przemysłowe, doradztwo w zakresie doboru tłumików hałasu,
izolacji akustycznych i wibroizolatorów, projektowanie, aranżacja i dekoracja wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz.
511962
(220) 2020 03 26
DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) BŁONIE
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe,
przetwory owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne,
przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa
marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok
pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery
pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe,
składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone
warzywa, kim chi, korniszony, korniszony z jarzynami w occie,
sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce
konserwowane, owoce suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski
na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne,
30 przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy
(210)
(731)
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sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe
(sosy), keczup, musztarda, ocet, pesto, relish - sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąki ze zbóż i roślin strączkowych do celów
spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych,
potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, nektary owocowe, napoje izotoniczne, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sorbety (napoje), lemoniady.
511964
(220) 2020 03 26
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASZ WYBÓR

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.12
(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 do papierosów, zapalniczki
do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych,
wyroby tytoniowe do podgrzewania, 35 usługi reklamowe,
reklama online w sieci komputerowej, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, prezentacja towarów
w mediach do celów sprzedaży detalicznej, udzielanie informacji handlowych i porad konsumentom w zakresie wyboru
produktów i usług, demonstrowanie i pokazywanie towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kolportaż
próbek, organizacja wystaw do celów handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe, marketing ukierunkowany,
publikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie rankingów lub ocen dla użytkowników do celów handlowych lub
reklamowych, udostępnianie opinii użytkowników do celów
handlowych lub reklamowych, zbieranie, do użytku innych,
różnych towarów, umożliwiające klientom wygodne oglądanie i kupowanie tych towarów, w tym w sklepach detalicznych, za pośrednictwem automatów sprzedających lub
za pośrednictwem mediów elektronicznych.
511967
(220) 2020 03 26
SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA,
Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ANTI-BACTER

(531) 24.01.05, 24.01.17, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 3 żele i spraye do rąk, żele i spraye antybakteryjne do rąk.
511970
(220) 2020 03 26
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruvita.

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jogurty, jogurty pitne, mleko, wyroby z mleka, napoje mleczne na bazie jogurtu, kefiry, maślanka, desery
jogurtowe, desery mleczne, puddingi na bazie mleka, śmietana, bita śmietana.
511972
(220) 2020 03 26
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) kuchnia śródziemnopolska
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery
informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze,
plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane,
naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty,
szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi organizowania gier
i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą.
(210)
(731)

511986
(220) 2020 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENT

(210)
(731)

Nr ZT20/2020

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, 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, 10 wyroby medyczne
mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem
do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do celów medycznych,
spraye do celów medycznych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów
farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki
do aplikowania leków, artykuły do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające],
buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka z piersi, smoczki,
zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane, napoje
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.
(210)
(731)
(540)
(540)

511989
(220) 2020 03 27
VIVSIANYI MYKHAILO, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
GP GreenPolis

(531) 07.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi ogrodnicze, usługi z zakresu szkółek roślin.
511991
(220) 2020 03 30
POLSKI INSTYTUT FARMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Optymisan
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(210)
(731)

Nr ZT20/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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512001
(220) 2020 03 27
PACZYŃSKA MARZENA TESORA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Tesora z pasją do nauki

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach
stacjonarnych oraz w Internecie: zabawek, mat do przewijania niemowląt, krzesełek dla dzieci i niemowląt, akcesoriów łazienkowych dla żłobków, pomocy dydaktycznych
dla przedszkoli, pomocy dydaktycznych dla szkół z zakresu
matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii, biologii, języków obcych oraz kodowania, zabawek kreatywnych, gier,
puzzli edukacyjnych, produktów edukacyjnych Montessori,
produktów do integracji sensorycznej, specjalistycznych pomocy edukacyjnych z logopedii, specjalistycznych pomocy
naukowych dla dyslektyków oraz dyskalkulików, specjalistycznych pomocy edukacyjnych z zakresu pedagogiki oraz
rozwoju społecznego, pomocy do pracowni języka polskiego, pomocy do pracowni plastycznej, materiałów z zakresu
edukacji prozdrowotnej, rękawiczek laboratoryjnych, odzieży medycznej, pojemników na odpady medyczne, apteczek,
wag (w tym laboratoryjnych), tablic szkolnych, ekranów
do projektorów, nakładek magnetycznych, sprzętu sprzątającego, dozowników do środków czystości, suszarek do dłoni,
wózków na wyposażenie do utrzymania czystości, środków
do dezynfekcji.
512002
(220) 2020 03 27
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SKARBIEC
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 36 zarządzanie funduszem, doradztwo finansowe, usługi finansowe, zarządzanie finansami.
512007
(220) 2020 03 27
DYBICZ MAREK USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE,
Zblewo
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) MAREK DYBICZ PRACE WYKOŃCZENIOWE

(531) 02.01.15, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 adaptacja poddasza i strychu, betonowanie,
brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów, budowa kabin,
budowa kuchni, budowa podłóg, budowa pomieszczeń,
budowa schodów z drewna, budowa ścian, budownictwo,
instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach
i w konstrukcjach, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja pokryć dachowych, malowanie budynków, malowanie i lakierowanie, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż drzwi i okien,
montaż ogrodzeń, montaż paneli gipsowych, montaż płyt
ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, montaż [instalacja] półek,
montaż bram, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg laminowanych, montaż półpięter, montaż szafek kuchennych, montaż urządzeń grzewczych, montaż żaluzji i rolet, murarstwo,
nakładanie farby w sprayu, palowanie, przygotowanie terenu
[budownictwo], szpachlowanie, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie dachówek i płytek
łupkowych, układanie kabli, układanie parkietów, układanie
płytek podłogowych, układanie pokryć sufitów, usługi brukarskie, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi demontażu, usługi malowania domów, usługi układania płytek
ceramicznych, usługi w zakresie cementacji.
512013
(220) 2020 03 27
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA WÓDKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210)
(731)

512015
(220) 2020 03 27
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA VODKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

511072, 511280, 511282, 511762, 511783

2

511918

3

482880, 508926, 509845, 509852, 510634, 510704, 510710, 510719, 511010, 511242, 511243, 511424, 511426,
511547, 511643, 511656, 511682, 511783, 511840, 511967

4

510526, 511072, 511635

5

482880, 509404, 509408, 509411, 509412, 509415, 509418, 509845, 509852, 510719, 510826, 510846, 511010,
511164, 511165, 511242, 511243, 511424, 511426, 511643, 511665, 511682, 511762, 511783, 511800, 511809,
511833, 511840, 511853, 511854, 511861, 511868, 511986, 511991

6

510521, 511094, 511133, 511343, 511652, 511754, 511903

7

494850, 511932

8

511107, 511119, 511656

9

507751, 510120, 510337, 510524, 511066, 511067, 511071, 511093, 511173, 511174, 511175, 511222, 511306,
511313, 511382, 511845, 511918

10

509845, 509852, 510569, 510846, 511799, 511855, 511864, 511986

11

510722, 511222, 511445, 511556, 511799, 511916

12

510998, 511429, 511677, 511678, 511679, 511680

14

511897

16

505737, 505742, 505743, 509772, 510120, 510262, 510715, 510901, 511066, 511081, 511085, 511119, 511845,
511918, 511972

17

511839, 511895

18

505737, 505742, 505743, 506728, 510719, 510797, 511119

19

509583, 510521, 510920, 511190, 511194, 511226, 511280, 511282, 511445, 511708, 511710, 511754

20

509734, 510719, 511119, 511172, 511300, 511752, 511802, 511903, 511939

21

505743, 509734, 510120, 510719, 511119, 511845, 511930, 511931

22

511445, 511845

24

509734, 511171, 511845, 511855

25

505737, 505742, 505743, 506728, 509734, 510120, 510306, 510598, 510715, 511171, 511192, 511405, 511665,
511845, 511902, 511904

28

509734, 509850, 510198, 510235, 510719, 511073, 511076, 511078, 511081, 511085, 511086, 511087, 511088,
511089, 511090, 511091, 511300, 511301, 511303, 511845

29

505390, 509054, 510960, 511215, 511236, 511800, 511842, 511845, 511900, 511962, 511970

30

509296, 509302, 510338, 510960, 511056, 511117, 511690, 511811, 511842, 511845, 511962

31

508926, 510719, 511842, 511845

32

505737, 505742, 505743, 509418, 510296, 510297, 511139, 511164, 511165, 511398, 511621, 511665, 511675,
511845, 511962, 511986

33

504651, 504660, 505469, 510138, 511378, 511384, 511845, 512013, 512015

34

511964

35

506728, 509772, 510062, 510218, 510219, 510470, 510521, 510526, 510598, 510715, 510722, 510797, 510901,
511067, 511167, 511171, 511173, 511174, 511175, 511190, 511194, 511215, 511222, 511226, 511236, 511350,
511369, 511382, 511405, 511445, 511547, 511567, 511593, 511708, 511710, 511751, 511752, 511753, 511754,
511777, 511785, 511787, 511799, 511800, 511815, 511816, 511818, 511842, 511845, 511897, 511900, 511901,
511902, 511904, 511916, 511939, 511964, 511972, 512001

Nr ZT20/2020
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69

1

2

36

508861, 508863, 510062, 510524, 510834, 511150, 511153, 511167, 511190, 511194, 511226, 511665, 511785,
511787, 512002

37

509528, 509583, 510519, 510722, 511067, 511167, 511190, 511194, 511222, 511226, 511313, 511379, 511753,
511754, 511903, 511916, 511918, 511932, 512007

38

509987, 510198, 510235, 511245

39

511167, 511173, 511174, 511175, 511815, 511816

40

510598, 510634, 511343, 511754, 511939

41

468734, 482880, 505737, 505742, 507343, 507355, 509850, 509987, 510062, 510120, 510198, 510212, 510235,
510507, 510703, 510735, 510901, 510987, 511093, 511119, 511222, 511240, 511250, 511350, 511405, 511462,
511665, 511751, 511753, 511845, 511929

42

507751, 509528, 510120, 510262, 510524, 511066, 511067, 511094, 511167, 511173, 511174, 511175, 511222,
511245, 511287, 511306, 511313, 511369, 511445, 511815, 511816, 511818, 511939

43

505743, 507343, 507355, 510159, 510239, 510338, 510520, 510915, 510916, 511056, 511250, 511593, 511784,
511788, 511842, 511845, 511900, 511910

44

468734, 482880, 508948, 510159, 511547, 511643, 511750, 511755, 511910, 511929, 511989

45

509528, 510598, 511119, 511350, 511815, 511818

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#OSTROpoSWOJE
{iossi} NATURAL SKIN CARE
1321 Zamkowe Z ZAMKU W NAMYSŁOWIE
JASNE PEŁNE POCZWÓRNIE CHMIELONE
BLISKO WARZONE
1872 Małe Koszary
AA RETINOL INTENSIVE
Acousti block quieting the world
Acousti blok quieting the world
ACOUSTICHOME
AD Nails
AKADEMIA KOBIET SKUTECZNYCH
AL APARTAMENTY LUDWIKI
ALCOVIREX
ALLEGRO FULFILMENT
AMLSEC
ANGLE
ANTI-BACTER
APART.pl
Apiforium
AV AVENUE 22
BALONOWE KREACJE!
Bielenda CLEAN HANDS EXPERT
BILT
Błękitny Plus
BŁONIE
BRZOSTEK TOP TEAM
bunch consulting
CERA+ ANTIAGING
CERA+ SOLUTIONS
CHEETOS SZKIELETOR
Chmurkolina
CITYGO
Clinex safe for You safe for Earth
COFFEE JEDNOŚĆ
COLODOR
Consulter
COROTOL ULTRA
CRISS
CROSS OPTIMO
CT GOV - system ERP
CURIO
CX
Czasodysk
DAHLMANN CENTRUM

505742
510634

511139
508863
511010
511895
511839
511939
510704
509987
511226
511840
511175
511153
510826
511967
511897
511910
510598
511085
511682
511918
511072
511962
511665
511369
509852
509845
511690
511081
511378
511783
509296
511762
510834
511426
511864
494850
511287
511708
507751
511073
511788

DATKOMAT
DC DERMA CLINIQUE
Dermatologia i Medycyna Estetyczna
délice BY KROPLA
DERVIT
DH DACH HOLDING
DOBRE PRZEDSZKOLE ABC
DOGS& DROPS
DOLINA BARYCZY POLECA
Dyskontowe ceny zł
DZIKA VODKA
DZIKA WÓDKA
e energooszczędne stodoły
EGERIA
EkaMedica ImmuFiber funkcjonalny
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
B-POWER COMPLEX
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
CALNATOSTEO
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
MAGBIOL B6
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
SMARTBIOL
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
VITAMINOL COMPLEX
EKOMAR MAREK KRASOWSKI
EKORADCY
ELIoTPro
ENT
FILTROPOL wytwórnia filtrów
FIVeQ
Florum
FLUID SYSTEMS
Formusie
FORTISGO
Fruitty ice ice-mastry
Fruvita.
FRYZART.pl
FUNDORFINA
Galardi
Galmedic CENTRUM MEDYCZNE
GD Project Engineering
GERMIPROTECT
GOOD LAC
gork
GP GreenPolis

511071
511929
511621
511809
510521
507355
508926
511845
510715
512015
512013
510519
511652
509418
509415
509412
509411
509408
509404
510526
511222
511306
511986
511445
510262
511853
511066
511078
511165
511117
511970
511901
511751
510062
508948
511313
511799
511656
509850
511989

Nr ZT20/2020
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1

2

1

2

GRIGORIJ
Hello VIETNAM Restauracja
HIENERGY
HOTEL ZIMNIK LUKSUS NATURY
hubun
iCOMFORT
IgoKYC
Ima sushi
in-liner
ITALIAN FASHION BY GUAZZONE
jankeski
JBB Bałdyga KAZIUK 100% Polski Kapitał
www.jbb.pl
K KORCZYK
Kawiarenka
KLIMAVENTA
KOJS
KOŁO rok założenia 1930 kefir 13 żywych
kultur bakterii PRODUKT POLSKI
KOMINEX SYSTEMY KOMINOWE
KOMINEX
KONESERZY SMAKU
kuchnia śródziemnopolska
KWADRACIAKI
LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL
LIFT4SKIN by OCEANIC BIO RETINOL
LODY PRZYGODA SIEĆ LODZIARNI ICE CREAM
M moneguard
m&m STUDIO MODY
malprof
MAREK DYBICZ PRACE WYKOŃCZENIOWE
MASZ WYBÓR
matki i córki
MATMOSFERA
MATURATOR
medifit
MERAMONT
metalfactor
MEYER GRUPPE
MF MOVESTI FUND
MIKA MAY
MINDERON
MINIMAL FOAM
MINIMALIFE
MK 1872
MOC KRYSZTAŁÓW Smoczusie
MOC KRYSZTAŁÓW
moddano
naleśniki jak SMOK
NEO TECH
Neo-guma

505469
511784
511067
510159
510719
509528
511150
511056
511245
511171
511811

NEO-GUMA
Norenco Hand-Desinfeksjon
OLEJEK 4 ZŁODZIEI
Optymisan
OSIEDLE GŁĘBOCKA
OSTROVIA TŻ
OSTROVIAK
OXIVIR
PATINA PLATE
paysperience
PESZKO
PhytoPharm LEKI NATURALNE
Piu Piu
PIZZA & DOG
PIZZA & DOG
PODJADEK
POLONIA
Pomorski Rehabilitant
PREMIUM PIZZA HOUSE
PRODUKT KOMPOSTOWALNY
PROFESJONALNY PORTAL NARZĘDZIOWY
PROFi Nowy, lepszy smak!
Barszcz czerwony zupa pełna smaku
Podgrzej i zjedz
Progardin
PROJECT ZERO WASTE
prosto z kranu ODKRĘĆ SIĘ NA WODĘ
ragil
REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA
r-sport
S HCZ
S SKARBIEC
S! WHAT A SHOT!
SALON W OGRODZIE PERGOLE TARASOWE
SCHEMAT ROSADZIŃSKIEGO
SHIP WITH ALLEGRO
SLAJMORKI
SOF BAU MEBLE
SOFIT
Sound’n’Grace
S-plast
Stapiz
Sto KrzeseL
strefa edukacji E=mc2
Szczęśliwe Oczko
SZTRUKS Co.
SZYBKIE 600
SZYBKIE 600
TAJFUN
TAJFUN
Talia Piw

511088
511868
511643
511991
511190
505737
505743
511424
511710
510524
510138
511861
511904
510915
510916
511250
510703
511755
510520
511119
510212

511800
511167
511089
511379
511236
509054
510219
510218
511900
511972
510901
511242
511243
511593
511787
511902
511753
512007
511964
468734
510735
511382
510569
511343
511802
511556
511785
511192
511094
511172
509772
508861
511090
511091
510797
510338
511635
511087

505390
511854
511350
510722
511300
511194
511301
511133
512002
510296
511903
511750
511173
511086
511752
510960
511462
510846
511547
511777
507343
509302
510306
510198
510235
511930
511931
511398
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TBILISI PEAK
TEAM SPIRIT
Tesora z pasją do nauki
TEXTILE4HOME T4H
Then & Now. Wczoraj i dziś
TOM.M
TRC TYRE REGULAR COMFORT
Trikopiłka
TURBO Magic PIGMENT UK
Constance Carroll
TWINTAP
UNISIL
Unomag
UZDROVISCO
V Vita-Pad silikonowa poduszka pod twarz
V VITRINTEC
VINYLOWNIA najlepszy wymiar podłogi
Visibly
V-STEEL MINING D-LUG
WARSAW UNIVERSITY OF BUSINESS
WATERWALK PARTNERS
WĘDLINY Z GÓRALSKĄ TRADYCJĄ

Nr ZT20/2020

2

1

2

511384
510239
512001
509734
510987
506728
511429
511076

what a shot! S!
WM WAR MONGRELS
WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ
KROPLA BESKIDU
WONDER
WONDER.SHOP
WONDER.TECH
WÓDKA SPACEROWA
Wódka Spacerowa
WWW.TEATR-AVANGARDA-WARSZAWA.PL
WYSYŁAM Z ALLEGRO
X-CITE
X-FLY
X-PULSE
X-RUN
ZAGRODA BORYNY
ZAUBER
ZDROWA ENERGIA FORTISGO HEALTHY
ENERGY CHOCOLATE FORTIS Whey Protein
SUPLEMENT DIETY W PROSZKU O SMAKU
CZEKOLADOWYM CHOCOLATE NATURAL
FLAVOUR
ŻYCIE W DOBROSTANIE

510297
511093

510710
510337
510920
511833
482880
511855
511754
509583
510470
510998
510120
511567
511215

511675
511815
511816
511818
504651
504660
510507
511174
511678
511680
511677
511679
511842
511932

511164
511240

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.
733573
1203404
1322291
1405661
1489504
1498486
1519745
1527425
1527445
1527446
1527576
1527630
1527641
1527657

1527759

STERITRON (2020 04 05)
11, 37, 42
simsek (2020 03 26)
CFE: 25.03.01, 27.05.24, 29.01.13
30
TREVERK (2020 04 16)
19
MULTIDOM (2020 03 11)
CFE: 27.05.01
3, 6, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 27
ColorOS (2020 03 03)
CFE: 27.05.01
9, 42
Bumbo (2020 02 26)
CFE: 27.05.17, 29.01.01
11, 20, 28, 35
VITEX (2020 03 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
3, 35, 44
ANDRITE (2020 02 25, 2019 08 27)
3
Tromental (2019 10 16)
3, 5
10 GENERATIONS
33
(2020 02 19, 2019 09 25)
SMART VISION (2020 03 02, 2019 09 12)
CFE: 26.01.11, 26.04.03,
9, 44
27.05.01, 29.01.12
XL (2020 03 20, 2020 03 16)
CFE: 27.05.02, 29.01.04
6
Urbrunnen
3, 5, 30
(2020 02 11, 2019 08 13)
liebt die Erde (2019 10 14, 2019 05 23)
CFE: 02.09.01, 27.05.11
3, 5, 8, 10, 16, 20,
21, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 35
DCK (2020 03 12)
CFE: 14.07.12, 27.05.08
7, 8, 9

1527770
1527793
1527810
1527921
1527941
1527968
1527983
1527999
1528023
1528070
1528145
1528213
1528255
1528258
1528271
1528275

Yidoblo (2020 04 08)
CFE: 13.01.25, 27.05.09, 28.03.00
9, 11
DREAM GARAGE
12, 35, 36, 37, 39
(2019 12 20, 2019 12 17)
ÜLOCK (2019 12 06)
6, 9, 20
copyshop
3, 9, 14, 18, 20, 25
(2020 02 27, 2019 11 26)
CLACE
25, 35
(2019 09 04, 2019 05 17)
Brownems (2020 04 08)
25
Agroline Bioprotect
1, 5, 7, 9, 12, 31,
42, 44
(2020 02 20, 2019 08 22)
BISOU (2020 02 21)
3
GEORGE MONIKER
9
(2020 04 08)
GIAM By EUROPAPIER
(2020 01 02, 2019 12 12)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
16
TEKNIKER
7, 9, 37, 40, 41, 42
(2019 11 26, 2019 11 22)
GUSTA ARTISANAL VEGAN
(2020 03 09, 2019 09 09)
CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
29, 35
NITRALEN (2020 02 03)
CFE: 27.05.17
1, 19
2020 04 01, 2020 03 24)
CFE: 05.07.06, 08.01.21, 29.01.13
30
Dia Fx (2020 04 01, 2019 11 22)
10
Lifestyle Boardgames
28
(2019 12 11)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1527983,

1528255

3

1405661,
1527999

1519745,

1527425,

1527445,

5

1527445,

1527641,

1527657,

1527983

6

1405661,

1527630,

1527810

7

1527759,

1527983,

1528145

8

1405661,

1527657,

1527759

9

1489504,
1528023,

1527576,
1528145

1527759,

10

1527657,

1528271

11

733573,

1498486,

12

1527793,

1527983

14

1527921

16

1527657,

18

1527921

19

1322291,

1528255

20

1405661,

1498486,

21

1405661,

1527657

1527641,

1527657,

1527921,

1527770,

1527810,

1527921,

1527983,

1527657,

1527810,

1527921

1527941,

1527968

1527770

1528070

22

1405661

24

1405661,

1527657

25

1405661,

1527657,

1527921,

26

1527657

27

1405661

28

1498486,

1527657,

1528275

29

1527657,

1528213

30

1203404,

1527641,

31

1527657,

1527983

32

1527657

1527657,

1528258

1519745,

1527657,

1527793,

1527793,

1528145

33

1527446

35

1498486,

36

1527793

37

733573,

39

1527793

40

1528145

41

1528145

42

733573,

1489504,

1527983,

44

1519745,

1527576,

1527983

1528145

1527941,

1528213

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

03/2020

6

497961

Jest

(531)

07.01.09, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15

Powinno być

(531)

07.01.09, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15, 06.07

