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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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Warszawa, dnia 2 listopada 2020 r.

Nr ZT44

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 485470
(220) 2018 04 27
(731) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR CZARNKÓW 1893
(510), (511) 32 drinki na bazie piwa, piwo, piwo słodowe,
preparaty do produkcji napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z piwem.
487330
(220) 2018 06 20
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UltraBlanc

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, maści kosmetyczne,
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli,
10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów, inhalatorów
i rozpylaczy aerozoli do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

489489
(220) 2018 08 20
ELPLC SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
ELPLC

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 11 instalacje do obróbki
przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 37 budownictwo przemysłowe, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń

dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowe.
489871
(220) 2018 08 29
S.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) SQUAD WHISKY
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
(210)
(731)

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

495116
(220) 2019 01 23
LUBAŃSKA-JÓŹWIAK EMILIA, Baniocha
(znak słowno-graficzny)
ZESPÓŁ MUZYCZNY ARTYŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11
(510), (511) 9 materialne nośniki dźwięku i obrazu, w tym
w szczególności kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe,
płyty DVD, płyty CD-ROM, mini-disc, kasety wideo, 16 książki, plakaty, zdjęcia, kalendarze, czasopisma, 25 odzież, w tym:
koszulki (T-shirty), bluzy, nakrycia głowy, 41 produkcja nagrań
dźwiękowych, koncertów i widowisk estradowych, organizacja koncertów i pokazów, usługi orkiestr i artystów estradowych wykonujących utwory muzyczne i słowno-muzyczne.
499242
(220) 2019 04 29
PROJEKT DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZYDENCJE WARMIŃSKIE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REZYDENCJE WARMIŃSKIE
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne,
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów w tym: albumy,
kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, broszury, emblematy, folie, koperty, notesy, fotografie, materiały biurowe,
(210)
(731)
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materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 19 materiały budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
prowadzenie usług reklamowych i marketingowych oraz
doradztwa, w tym reklamy w mediach, reklamy bezpośredniej oraz kanałami elektronicznymi, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych [próbek, druków, prospektów,
broszur], wynajem nośników pod reklamy oraz przestrzeni
reklamowej odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług,
prowadzenie pokazów mody, badania rynku, doradztwo
i pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw handlowych, 36 usługi
związane z majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami,
w tym wynajem, dzierżawa i wycena, usługi inwestycyjne
związane z nieruchomościami, usługi finansowe, informacja finansowa, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami usługi finansowe, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania
(mieszkania), usługi agencji związane ze sprzedażą własności
nieruchomej, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie
wymienionych usług, usługi związane z administrowaniem
i utrzymaniem w niepogorszonym stanie osiedla domów,
37 usługi budowlane, usługi związane z wykonywaniem
budynków, nadzór budowlany, prowadzenie usług inwestora zastępczego, usługi rozbiórkowe, remont, naprawy
i restauracja budynków, konserwacja budynków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, 41 usługi
w zakresie sportu i kultury, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, wystawy związane z kulturą lub edukacją, imprezy sportowe, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, widowiska rozrywkowe, realizacja spektakli,
rezerwacja miejsc na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, spektakle na żywo, 42 usługi opracowywania projektów technicznych, usługi projektowe (związane z projektowaniem budynków, zieleni, ogródków, przestrzeni do relaksu
i wypoczynku, budowli wodnych oraz infrastruktury związanej z osiedlem domów jednorodzinnych) i architektoniczne,
usługi pomiarów geodezyjnych, usługi architektoniczne
dotyczące zagospodarowania terenów, projektowanie budynków oraz zespołów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia.
506292
(220) 2019 10 31
FURNERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ceków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURNERO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 12.01.09
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem
sprzedaży wysyłkowej i Internetu w zakresie mebli, mebli
stołowych, zestawów meblowych, mebli skrzyniowych, sto-
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łów, ław i ławek, półek i regałów, mebli biurowych i mebli
gabinetowych, mebli tapicerowanych, mebli wypoczynkowych, wieszaków na ubrania, mebli do sypialni, łóżek,
materacy, niemetalowych ram do łóżek, mebli dziecięcych,
pojemników na zabawki, artykułów wyposażenia mieszkań,
karniszy do zasłon, pojemników i skrzyni niemetalowych,
luster, ram, stojaków na parasole, stojaków na gazety, stojaków na kapelusze, parawanów, dekoracje stojące i wiszące,
posągów, figurek, statuetek i dzieł sztuki, poduszek, pościeli
[oprócz bielizny pościelowej], zagłówków, dywanów i dywaników, urządzeń i instalacji oświetleniowych do domu
i ogrodu, oświetlenia sufitowego i ściennego, oświetlenia
dekoracyjnego, lamp, mebli ogrodowych, kwietników, koszy
niemetalowych, drabinek z drewna lub tworzyw sztucznych
do ogrodu.
508193
(220) 2019 12 17
DARPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARPIN INNOWACJA W TECHNOLOGII
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia, aparatura i instalacje do ogrzewania, chłodzenia, suszeni wentylacji i klimatyzacji: urządzenia
i instalacje do schładzania powietrza i schładzania wody,
agregaty chłodnicze wody, oleju i emulsji, przepływowe
agregaty chłodnicze do schładzania cieczy ze skraplaczami
chłodzonymi powietrzem lub wodą, chłodnie wentylatorowe, chłodnie wyparne, moduły hydrauliczne grzewczo- chłodzące, komory i szafy chłodnicze, rekuperatory, wymienniki
i zasobniki ciepła, filtry jako części instalacji przemysłowych,
grzejniki, grzejniki elektryczne, parowniki, podgrzewacze powietrza, pompy cieplne, wyciągi wentylacyjne, wentylatory
do klimatyzacji, wężownice jako części instalacji grzewczych
i chłodniczych.
510053
(220) 2020 02 10
GREEN OVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greenovo
(210)
(731)

(531) 08.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 drób, mięso drobiowe, wyroby z drobiu, jaja,
jaja przepiórcze, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja suszone, białka jajek, żółtka jajek, jaja ptasie i produkty z jaj, jaja
po szkocku, jaja w proszku, jaja w stanie płynnym, koktajle
jajeczne bezalkoholowe, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, białko do celów kulinarnych, jaja spożywcze i jaja
konsumpcyjne, jaja kurze, jaja indycze, jaja gęsie, jaja kacze,
masy jajeczne.
(210)
(731)

510446
(220) 2020 02 23
CCEU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

8
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CristalChem

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, kofeina i ekstrakt kofeiny używany
w przemyśle, kwas cytrynowy, kwas cytrynowy do celów
przemysłowych, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy - chlorek wodoru, nieprzetworzone żywice sztuczne jako surowce
w postaci proszków, płynów lub past, ekstrakty roślinne dla
przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji środków
farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji
kosmetyków, ekstrakt fermentacyjny, ekstrakty fermentacyjne do celów przemysłowych, ekstrakty roślin, inne niż olejki
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół,
inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków,
suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin,
witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku
w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji
kosmetyków, chlorek potasu, benzokaina, lidokaina, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian
potasowy do celów przemysłowych, wodorowinian potasowy
do celów chemicznych, kwas bursztynowy, kwas hialuronowy,
dihydrat wodorofosforanu wapnia, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, witaminy do użytku w produkcji
suplementów żywnościowych, substancje chemiczne do użytku w produkcji leków, aktywne składniki chemiczne do użycia
w produkcji preparatów farmaceutycznych, chemikalia do użytku w produkcji farmaceutyków, estry do użytku w produkcji
produktów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, środki chemiczne
stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki konserwujące do preparatów farmaceutycznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, kofeina i ekstrakt
kofeiny używany w przemyśle, kwas cytrynowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy (chlorek wodoru), nieprzetworzone żywice sztuczne
jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, ekstrakty
roślinne dla przemysłu spożywczego, ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do użytku
w produkcji kosmetyków, ekstrakt fermentacyjny, ekstrakty fermentacyjne do celów przemysłowych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślin inne niż olejki eteryczne,
do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół inne niż olejki
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, suplementy
chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, witaminy
dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków,
chlorek potasu, benzokaina, chlorowodorki, lidokaina, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian
potasowy do celów przemysłowych, wodorowinian potasowy
do celów chemicznych, kwas bursztynowy, kwas hialuronowy,
dihydrat wodorofosforanu wapnia, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, witaminy do użytku w produkcji
suplementów żywnościowych, substancje chemiczne do użytku w produkcji leków, aktywne składniki chemiczne do użycia
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w produkcji preparatów farmaceutycznych, chemikalia do użytku w produkcji farmaceutyków, estry do użytku w produkcji
produktów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do użytku
w produkcji środków farmaceutycznych, witaminy do użytku
w produkcji farmaceutyków, nieprzetworzone żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, środki
chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki
konserwujące do preparatów farmaceutycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511469
(220) 2020 03 13
FUNDACJA PRO KOLEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
fundacja ProKolej

(531) 24.15.01, 26.01.06, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
spotkań, szkoleń, prelekcji, konferencji, kongresów, seminariów,
konkursów, gal dotyczących transportu kolejowego, publikowanie broszur, książek, czasopism (w tym internetowych), prac
naukowych, raportów, materiałów edukacyjnych, publikacji
multimedialnych, pisanie tekstów (inne niż reklamowe) związanych z popularyzacją wiedzy o transporcie kolejowym, usługi
w zakresie edukacji i nauczania (system pozaszkolny) w obszarze transportu kolejowego, udzielanie informacji, doradztwo
i konsultacje w zakresie transportu kolejowego, 42 doradztwo
naukowe, usługi analityczne i prace badawczo - rozwojowe mające na celu propagowanie transportu kolejowego.
511616
(220) 2020 03 18
ŚLIWIŃSKI TOMASZ, Białystok; NOWIK JACEK DAWID,
Niewodnica Korycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHO KNOWS GARAGE

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 01.01.02, 26.01.03, 18.01.09, 27.05.01
(510), (511) 12 błotniki, drążki skrętne do pojazdów, furgony,
hamulce do pojazdów, kierownice do motocykli, kierownice
do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów,
lusterka wsteczne, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki
do szpilek piast w kołach pojazdów, opony do pojazdów, opony
do pojazdów mechanicznych, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, piasty kół pojazdów, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy elektryczne, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na pojazdy (dopasowane), pokrowce na siedzenia pojazdów,
samochody, samochody kempingowe, samochody sportowe,
samochody wyścigowe, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
spojlery do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby
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do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów,
tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów
lądowych, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń
pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne

(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(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,
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

512491
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege
Snack classic ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów

512496
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack
delikatny ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.14, 26.04.02
(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,
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
512494
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack
z kaszą jaglaną ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(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,
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
512511
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege
Snack z kaszą kuskus ŹRÓDŁO BŁONNIKA WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY bez
konserwantów
(210)
(731)
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(531) 05.03.11, 26.04.02, 29.01.15, 27.05.01
(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,
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

512512
(220) 2020 04 14
KASZTELAN ŁUKASZ TADEUSZ, Tylicz
(znak słowno-graficzny)
ZIELARNIA ZDROJOWA

(531)

01.01.04, 01.01.16, 05.03.20, 05.03.13, 11.03.14, 24.17.02,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 cukier, cynamon, herbata, imbir, kasze spożywcze, kawa, kurkuma, kwiaty i liście jako substytut herbaty,
mąka, herbaty ziołowe nielecznicze, pieprz, przyprawy, zioła
do celów spożywczych, 31 zboża, ziarno nieprzetworzone.
(210)
(731)
(540)
(540)

512513
(220) 2020 04 14
KASZTELAN ŁUKASZ TADEUSZ, Tylicz
(znak słowno-graficzny)
imbio

(531) 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy owocowe, daktyle, imbir kandyzowany, kompozycje owoców przetworzonych, olej i tłuszcz kokosowy, oleje spożywcze, orzechy kandyzowane, owoce konserwowane, rodzynki, warzywa suszone, wiórki kokosowe,
owoce przetworzone, 31 nasiona nieprzetworzone, orzechy
laskowe nieprzetworzone.
513077
(220) 2020 05 05
R.DOLOT-ROGULA, S. MIROWSKA SPÓŁKA JAWNA,
Uherce Mineralne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKA STODOŁA

(210)
(731)
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(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
513321
(220) 2020 05 12
KIOSKPOLIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KioskPolis.pl
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.06, 26.03.06, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 czytniki kodów kreskowych, hologramy, hologramy do poświadczania autentyczności produktów, skanery
[urządzenia do przetwarzania danych], urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia elektroniczne do przetwarzania
danych, urządzenia pamięciowe do użytku z urządzeniami
do przetwarzania danych, chipy [układy scalone], interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające
informacje co do nawigacji i podróży, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware],
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne
nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, nagrane magnetyczne nośniki danych, nienagrane magnetyczne
nośniki danych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
skanery optyczne, skanery odcisków palców, skanery obrazu,
skanery obrazów, skanery luminescencyjne, skanery kodów
kreskowych, skanery elektroniczne, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery digitalizujące, skanery biometryczne,
skanery 3D, skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery ręczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, abonowanie
dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacje na temat
metod sprzedaży, informacje na temat rankingu sprzedaży
produktów, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych,
organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja
subskrypcji usług internetowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia, usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, osobiste usługi finansowe,
45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usługi prawne.
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513568
(220) 2020 05 18
GLASSLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) glasslift
(510), (511) 37 wynajem: manipulatorów do szkła, ssawek
do szkła, mini żurawi i dźwigów, montaż: szkła, okien, stolarki
otworowej, szklenie okien i fasad.

(210)
(731)

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

513851
(220) 2020 05 25
SOBIERAJ DAWID IMPACT FACTORY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GAWRA WARSZAWSKA

(531) 04.05.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw
do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy mody w celach promocyjnych [organizacja -], 41 administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, organizacja i prezentacja widowisk,
organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizacja imprez sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, organizacja
turniejów sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych.
514997
(220) 2020 06 22
PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRISH FARMERS
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tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, masło,
masło czosnkowe, masło mieszane, masło z ziołami, miękkie
dojrzałe sery, mleczne produkty, mleko, mleko krowie, mleko organiczne, napoje mleczne z dużą zawartością mleka,
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie
mleka, paluszki serowe, paluszki z mozzarelli, pasty mleczne
do smarowania, przetworzony ser, puddingi na bazie mleka,
ser cheddar, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej zawartości
tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser typu
twarogowego, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, śmietana, śmietana kremówka
do ubijania, śmietana tłusta, starty ser, świeży biały ser.
(210)
(731)
(540)
(540)

514998
(220) 2020 06 22
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
AYURVEDA ORGANIC

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych,
herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
do palenia do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty,
napoje na bazie herbaty, kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi
iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zioła jako przyprawy,
aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne.
(210) 515100
(220) 2020 06 24
(731) SYNOWIEC PATRYK, Huta Nowa
(540) (znak słowny)
(540) rezystore
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie elektroniki.

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.04.02, 07.01.09, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, ser twardy, desery jogurtowe, gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), jogurt, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości

(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,

515103
(220) 2020 06 24
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTE ŁAPKI
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mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
515125
(220) 2020 06 24
ERA NOWYCH KOBIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERA NOWYCH KOBIET.

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje
do użytku kosmetycznego, płyny do użytku kosmetycznego, żele kosmetyczne, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania,
środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
5 suplementy diety, dodatki dietetyczne, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, 8 zastawa stołowa jednorazowego
użytku wykonana z tworzyw sztucznych, sztućce, 9 dane zapisane elektronicznie, emotikony do pobrania na telefony
komórkowe, hologramy, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
pliki multimedialne do pobrania, oprogramowanie komputerowe w zakresie prowadzenia sprzedaży on-line, oprogramowanie komputerowe w zakresie tworzenia i prowadzenia
forów społecznościowych, oprogramowanie do obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości,
oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobil-
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ne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania
tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne
lub kulturalne, publikacje elektroniczne do pobrania, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria dla dzieci, biżuteria,
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, budziki, zegary i zegarki, zegarki stołowe, etui na artykuły zegarmistrzowskie, szkatułki na biżuterię, ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, instrumenty i przyrządy chronometryczne, 16 materiały piśmienne i biurowe, drukowane
materiały edukacyjne, książki, książki edukacyjne, papierowe
materiały dydaktyczne, podręczniki edukacyjne, podręczniki
instruktażowe, podręczniki użytkownika, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, banery wystawowe z papieru lub kartonu,
etykiety z papieru lub kartonu, dekoracje na stół z papieru,
dekoracje z papieru, bielizna stołowa papierowa, materiały
edukacyjne i instruktażowe, chusteczki higieniczne, chusteczki z papieru do celów kosmetycznych, pudełka z papieru
lub kartonu, papierowe torebki, papierowe torebki do pakowania, serwetki jednorazowe, 18 parasole, etui skórzane lub
z imitacji skóry, kufry i torby podróżne, torby, torebki, torebki
damskie, torebki na biodra, saszetki męskie, saszetki biodrowe, zawieszki bagażowe, etykiety bagażowe, zestawy podróżne, worki, sakiewki, worki podróżne, portfele, portmonetki, nosidełka dla niemowląt, kosmetyczki, plecaki, paski
skórzane i z imitacji skóry inne niż odzież, 20 meble, akcesoria
meblowe wyposażenia domu, lustra, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, poduszki, statuetki, figurki, ozdoby wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 21 pojemniki
kuchenne, pojemniki gospodarstwa domowego, przybory
kuchenne, zastawa stołowa, naczynia, jednorazowe talerze,
słomki do picia, bidony, butelki, dzbanki, szklanki, filiżanki
i kubki, talerze, cukiernice, garnki, formy, foremki jako przybory kuchenne, kieliszki, kosze i koszyki do użytku domowego,
przybory kosmetyczne i toaletowe, 24 bielizna pościelowa,
koce, narzuty, pokrowce i narzuty na meble, bielizna stołowa,
obrusy, serwetki tekstylne, jednorazowe obrusy tekstylne,
kuchenne artykuły tekstylne, chusteczki tekstylne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, akcesoria na szyję, odzież, obuwie,
nakrycia głowy dla dzieci, 28 gry, zabawki, akcesoria do zabawy, akcesoria sportowe, artykuły gimnastyczne, artykuły
sportowe, artykuły do pływania, akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia, 30 kawa, herbata, kakao, wyroby cukiernicze,
słodycze, lody, sorbety, desery, batony zbożowe i energetyczne, czekolada, praliny, cukierki, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mineralne, wody gazowane, soki, napoje
owocowe, syropy, 33 wino, 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej
i programami lojalnościowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie tekstów reklamowych
i rozpowszechnianie reklam, wynajem powierzchni reklamowej, w tym on-line, promocja sprzedaży (dla osób trzecich),
ułatwianie wymiany i sprzedaży usług i produktów osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, reklama,
marketing i promowanie towarów i usług osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez specjalnych w celach
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, reklamowa-
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nie za pośrednictwem mediów elektronicznych, organizowanie, promowanie i przeprowadzanie wystaw, targów i imprez w celach biznesowych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, badanie rynku,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama on-line,
usługi zarządzania społecznością on-line, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line lub w sklepach stacjonarnych w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, materiałów szkoleniowych, biżuterii, materiałów piśmiennych i biurowych, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, książek,
mebli, akcesoriów wyposażenia wnętrz, zabawek, akcesoriów sportowych, zastawy stołowej i akcesoriów kuchennych, bielizny pościelowej, koców, narzut i innych artykułów
tekstylnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dla
dzieci, gier, zabawek, artykułów sportowych, kawy, herbaty,
kakao, napojów bezalkoholowych, wody, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży on-line, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu
towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji, samorozwoju, lub prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa programów lojalnościowych, 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 handlu on-line w odniesieniu
do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu
korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu
korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów
reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy
towarów, usługi zarządzania reklamą, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 udostępnianie forów on-line do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, oferowanie czatów on-line, udzielanie dostępu do komputerowych baz danych w dziedzinie sieci społecznościowych i przedstawiania osób i zawierania znajomości, usługi dzielenia się zdjęciami i danymi p2p, mianowicie
elektroniczna transmisja plików ze zdjęciami cyfrowymi,
grafik i treści audio pomiędzy użytkownikami Internetu, udostępnianie forów internetowych on-line, świadczenie on-line
usług czatów, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych oraz udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi portali internetowych, w tym informacyjnych o wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie wystaw, konferencji i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym, usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
usługi edukacyjne i instruktażowe, produkcja nagrań audio
i wideo, usługi fotograficzne, usługi wydawnicze, publikowanie książek, czasopism i tekstów, usługi w zakresie prowadzenia klubów fitness, sport i fitness, usługi doradcze w zakresie
ćwiczeń fizycznych, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), kursy językowe, kursy edukacyjne, kursy
szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i se-
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minariów w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja szkoleń,
szkolenia biznesowe, udostępnianie obiektów i sprzętów
gimnastycznych, udostępnianie sprzętu i obiektów szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], usługi edukacyjne, zapewnianie szkoleń on-line,
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne,
usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, świadczenie usług sprzedaży biletów
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, 42 usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach, otrzymywania informacji zwrotnej od współużytkowników oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych
oraz we współpracy i komunikacji biznesowej, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla
osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań,
imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych, udostępnianie obiektów on-line, na rzecz
innych osób, z technologią umożliwiającą użytkownikom
on-line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje społeczne i biznesowe oraz transfer takich informacji
do wielu obiektów on-line i ich współdzielenie w wielu
obiektach on-line, udostępnianie obiektów on-line, na rzecz
innych osób, umożliwiających użytkownikom ładowanie,
modyfikowanie i współdzielenie treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstu, grafiki i danych, 43 hotele, hostele, motele, wynajem domków, pensjonaty, organizowanie
zakwaterowania, usługi hotelowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu na wystawy, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi cateringowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi barów, usługi pubów, 44 salony piękności, salony
fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi prawne, usługi internetowe w zakresie
przedstawiania sobie osób i tworzenia sieci kontaktów społecznych, udostępnianie usług społecznościowych i informacji w zakresie rozwoju osobistego, mianowicie samodoskonalenia, samospełnienia, pracy charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej
oraz działalności humanitarnej.
(210) 515308
(220) 2020 06 29
(731) PHARMATON AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) Opella Healthcare
(510), (511) 3 niemedyczne produkty do higieny, pielęgnacji
i utrzymania kondycji skóry, środki higieny osobistej, produkty
kosmetyczne, mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne,
szampony do włosów i skóry głowy, niemedyczne produkty
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do pielęgnacji i oczyszczania skóry, kremy do skóry, płyny do skóry i włosów, żele, maści, krem chłodzący [cold cream], preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, preparaty do wybielania skóry, środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej nie do użytku medycznego, odświeżacze oddechu, żele do zębów niemedyczne, pasty do zębów,
preparaty do rozjaśniania zębów, preparaty do polerowania
zębów, preparaty do wybielania zębów i substancje przyspieszające wybielanie, kosmetyczne preparaty do usuwania przebarwień zębów, niemedyczne produkty toaletowe, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do czyszczenia, mycia, polerowania i odświeżania protez zębowych, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, substancje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
do dezynfekcji, witaminy, preparaty na bazie witamin, naturalna zdrowa żywność i leki ziołowe zawarte w tej klasie, napoje
i żywność do celów medycznych, suplementy diety i dodatki
do żywności do celów medycznych, mineralne suplementy
diety do celów medycznych, suplementy odżywcze, preparaty
medyczne na bazie roślin, produkty medyczne wytworzone
z roślin oraz ekstraktów roślinnych, ekstrakty roślinne do celów
medycznych, preparaty do sporządzania napojów dietetycznych lub leczniczych, preparaty lecznicze, preparaty chemiczne do celów medycznych, substancje do celów medycznych,
wyroby cukiernicze i lecznicze cukierki do celów medycznych,
farmakologiczne preparaty do pielęgnacji skóry, środki lecznicze (medyczne), żywność dla dzieci i osób chorych, preparaty
odchudzające, 9 soczewki kontaktowe, okulary, oprogramowanie komputerowe w zakresie zdrowia, diety, zdrowego stylu
życia [wellness] i odżywiania, oprogramowanie do diagnostyki
obrazowej, oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnych aplikacji na telefony przenośne, tablety, komputery ręczne
i inne urządzenia bezprzewodowe, mianowicie, oprogramowanie do świadczenia usług doradczych na temat zdrowia, diety,
zdrowego stylu życia [wellness] i odżywiania, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające pracownikom służby zdrowia dostęp do informacji o produktach i usługach farmaceutycznych
i medycznych, 10 aparatura i przyrządy chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zakładania szwów, aparatura do diagnostyki obrazowej, aparatura stomatologiczna, łyżki wyciskowe, rozszerzacze
nosa, 41 nauczanie i zapewnianie szkoleń w dziedzinie zdrowia,
diety, zdrowego stylu życia [wellness] i żywienia, organizacja seminariów, konferencji i kongresów w dziedzinie zdrowia, diety,
zdrowego stylu życia [wellness] i żywienia, publikowanie czasopism, książek i podręczników oraz rozpowszechnianie mediów
cyfrowych w celach informacyjnych lub szkoleniowych w dziedzinie zdrowia, diety, zdrowego stylu życia [wellness] i żywienia,
usługi edukacyjne dotyczące odchudzania, diety, odżywiania
i fitness, 44 usługi medyczne, higiena i pielęgnacja urody, doradztwo w zakresie farmacji, zdrowia, diety, zdrowego stylu
życia [wellness] i żywienia, programy informacyjne i uświadamiające w dziedzinie zdrowia, diety, zdrowego stylu życia [wellness] i żywienia, informacje przekazywane za pośrednictwem
Internetu pacjentom i pracownikom służby zdrowia dotyczące
produktów farmaceutycznych, szczepionek, chorób i zaburzeń
medycznych oraz powiązanych terapii.
(210) 515349
(220) 2020 06 29
(731) BLOCH ANNA MONIKA, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) UNICATTI
(510), (511) 16 szablony do malowania, znakowania, kreślarskie, rysowania, do wytrawiania [z foli samoprzylepnej z tworzyw sztucznych], szablony do malowania, znakowania, kre-
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ślarskie, rysowania, do wytrawiania [z foli bez kleju z tworzyw
sztucznych], szablony do wklejek dżetowych, afisze, plakaty,
materiały drukowane [na papierze, kartonie, folii, materiale],
wydruki graficzne [na papierze, kartonie, folii, materiale], papier czerpany, naklejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kokardy papierowe, postarzane kokardy do pakowania
ozdobnego, postarzane kokardy papierowe, etykiety z papieru, dekoracje z papieru, kalkomanie prasowanki, kalendarze, pasta do modelowania, pieczątki i stemple, reprodukcje graficzne, papier mache, książki, publikacje drukowane,
śpiewniki, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
[przez sieć Internet] w zakresie: szablonów do malowania,
znakowania, kreślarskie, rysowania, do wytrawiania [z folii
samoprzylepnej z tworzyw sztucznych], szablonów do malowania, znakowania, kreślarskie, rysowania, do wytrawiania
[z foli bez kleju z tworzyw sztucznych], szablonów do wklejek dżetowych, afisze, plakatów, materiałów drukowane
[na papierze, kartonie, folii, materiale], papieru czerpanego,
naklejek, nalepek, naklejek [materiały piśmienne], kokard papierowych, postarzanych kokard do pakowania ozdobnego,
postarzanych kokard papierowych, etykiet z papieru, dekoracji z papieru, kalkomanii prasowanek, odlewów z gipsu dla
celów dekoracyjnych, wyrobów rękodzielniczych, wyrobów
powstałych techniką decoupage, kalendarzy, past do modelowania, pieczątek i stempli, reprodukcji graficznych papier
mache, książek, publikacji, śpiewników.
515372
(220) 2020 06 30
INTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTUO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.15.13, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w zakresie budownictwa, 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, wycena majątku
ruchomego i nieruchomego, wynajem i administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przygotowania terenów pod budowę, budowa kompletnych
obiektów mieszkalnych i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, izolowanie
i uszczelnianie budynków, budowlane roboty wykończeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, usługi instalacyjne związane z budownictwem przemysłowym
i mieszkaniowym, wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych, działalność
informacyjna w zakresie budownictwa, 42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane,
pomiary geodezyjne, pomiary gruntu, badania geologiczne,
projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej,
projektowanie i aranżacja wnętrz, doradztwo w sprawach
budowlanych.
(210)
(731)

515437
(220) 2020 07 01
FINLOG NORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL TEATRO WARSAW

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 43 wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wynajmowanie pokoi, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], rezerwacje miejsc w hotelach, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, wynajmowanie
sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, kafeterie [bufety].
515629
(220) 2020 07 06
018152922
(320) 2019 11 14
(330) EM
BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) VIA BOTANICA
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, kremy
do redukcji cellulitu, preparaty do sztucznego opalania,
środki złuszczające skórę, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, balsamy po opalaniu, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, olejki do opalania, balsamy do redukcji cellulitu, środki nawilżające po opalaniu, preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry [peelingi], środki do usuwania makijażu,
preparaty do włosów, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, żele po opalaniu
[kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż
do celów medycznych, mydła do pielęgnacji ciała, środki
do pielęgnacji włosów, kosmetyki do włosów, kosmetyczne
środki nawilżające, olejek do skórek wokół paznokci, kremy
do opalania skóry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kremy
do mycia, zmywacze do paznokci, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
kosmetyki, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny do mycia,
chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry,
olejki po opalaniu [kosmetyki], preparaty odżywiające skórę, preparaty do pielęgnacji paznokci, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, odżywki do włosów, preparaty
kosmetyczne do oczyszczania skóry, kosmetyki do makijażu,
preparaty do pielęgnacji skóry, mydła, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emalie do paznokci, żele do opalania, nielecznicze mydła toaletowe, kremy złuszczające, kremy wybielające
do skóry, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, szampon do włosów, środki do nawilżania włosów, 5 preparaty
antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne środki do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące
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się środki do mycia, kremy farmaceutyczne, lecznicze kremy
ochronne, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne],
lecznicze kremy do ust, lecznicze kremy do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy lecznicze do ochrony skóry,
kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], kremy do rąk
do celów medycznych, kremy do stosowania na noc [lecznicze], lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, lecznicze balsamy, farmaceutyczne balsamy do ust, lecznicze balsamy do stóp, balsamy
zawierające substancje lecznicze, woda morska do kąpieli
leczniczych, preparaty do leczenia trądziku, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży,
produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, terapeutyczne lecznicze
preparaty do kąpieli, mydła dezynfekujące, toniki do skóry
[lecznicze], płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], płyny medyczne do skóry, sole mineralne do kąpieli, sole do kąpieli
do celów medycznych, lecznicze peelingi do twarzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina do leczenia chorób
skóry, środki do higieny intymnej dla kobiet, antyseptyczne preparaty oczyszczające, peelingi [preparaty] do użytku
medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

515777
(220) 2020 07 09
TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(znak słowno-graficzny)
Clavical

(210)
(310)
(731)

(531) 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały
budowlane na bazie wapna, wapno palone, wapno, wapień
w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku, wapno
palone mielone, wapno palone granulowane, wapno suchogaszone do celów budowlanych, mieszanki do formowania
w gruncie do użytku w robotach drogowych, mieszanki
do formowania w gruncie do użytku w budownictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515778
(220) 2020 07 09
TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(znak słowno-graficzny)
Ferrolime

(531) 26.02.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wapniowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia,
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w prosz-
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ku, 2 mleko wapienne, 19 wapień, skała kruszona, kamień
wapienny, wapień w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku, wapno, wapno palone, wapno palone mielone.
(210) 515789
(220) 2020 07 09
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Królestwo kobiet
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików
w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności
gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwię-
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ku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej,
książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki,
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze,
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików
muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów
które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny,
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udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej,
organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www,
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych. publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego,
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów), hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych.
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.03.02
(510), (511) 30 pieczywo, produkty zbożowe, chleb, bułki,
kanapki, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, kawa, herbata,
tarty z owocami, 43 kawiarnie, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, bar kawowy, zaopatrywanie w żywność i napoje, dekorowanie ciast, usługi cateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

515802
(220) 2020 07 09
DESFINIOTIS PANAGIOTIS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MR. GREEK SOUVLAKI g

(531) 05.13.08, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi [snack - bary].
(210)
(731)
(540)
(540)

515808
(220) 2020 07 09
KOMISAREK KRZYSZTOF KINEZIS, Zduńska Wola
(znak słowno-graficzny)
KINEZIS rehabilitacja

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna.
515822
(220) 2020 07 09
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU INWESTYCJE

(210)
(731)

515792
(220) 2020 07 09
LA BAGUETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Baguette TARTY I CIASTA
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.23, 29.01.04
(510), (511) 9 karty wielofunkcyjne do usług finansowych,
karty identyfikacyjne, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, aparatura elektroniczna do weryfikacji
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autentyczności kart płatniczych i usług finansowych, urządzenia do weryfikacji danych, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług finansowych i inwestycyjnych, programy komputerowe aplikacyjne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym
współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania
do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 16 druki, czasopisma, publikacje,
kalendarze, broszury, książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery, 35 analizy kosztów, badania opinii,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, marketing, sondaże, prognozy ekonomiczne, sporządzanie wyciągów z kont, usługi rachunkowe, informacje
statystyczne, ekonomiczne, transkrypcja informacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego, doradztwo handlowe i gospodarcze,
prowadzenie interesów osób trzecich, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie aukcji w tym aukcji publicznych, doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe w zakresie przygotowywania
zeznań podatkowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie
działalności gospodarczej, ekspertyzy i informacje w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc przy prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, 36 administrowanie
funduszami na zlecenie, analizy finansowe, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, tworzenie wspólnego kapitału, lokaty
kapitałów, Inwestycje kapitałowe, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsoring, usługi związane z emisją lub obsługą papierów wartościowych innych
podmiotów, emitowanie papierów wartościowych, usługi
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, skup i sprzedaż
walut i papierów wartościowych, pośrednictwo w obrocie
papierami wartościowymi, usługi w zakresie deponowania
papierów wartościowych, tworzenie i zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, tworzenie i zarządzenie funduszami inwestycyjnymi, usługi w zakresie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie pakietami papierów wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela
funduszy, zarządzanie kapitałem, wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, dokonywanie transakcji finansowych,
usługi w zakresie rozliczeń finansowych transakcji z zagranicą,
usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwo ekonomiczno-finansowe i informatyczne w zakresie
zarządzania rynkiem kapitałowym, doradztwo w zakresie
zarządzania funduszami inwestycyjnymi, organizowanie kapitałów finansowych i rzeczowych, tworzenie towarzystw
powierniczych, zarządzanie aktywami, trust inwestycyjny,
lokowanie powierzonych środków na rynkach kapitałowych
w Polsce i za granicą, usługi i operacje finansowe na giełdach
towarowych i kapitałowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia
emerytalne, ubezpieczenia na życie, tworzenie towarzystw
ubezpieczeń emerytalnych, tworzenie indywidualnych kont
emerytalnych, informacja w sprawach ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi
w zakresie zarządzania rynkiem finansowym, serwis finansowy, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, gwarancje dotyczące kaucji, udzielanie i potwierdzanie gwarancji,
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otwieranie akredytyw, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą, świadczenie usług brokersko-maklerskich, prowadzenie
kont maklerskich i informacja o stanie tych kont, ekspertyzy
podatkowe, usługi informacyjne z zakresu ubezpieczeń i finansów, doradztwo podatkowe w zakresie ekspertyz do celów podatkowych oraz wyceny do celów podatkowych,
ekspertyzy opłacalności, informacje finansowe, doradztwo
w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki
inwestycyjnej przedsiębiorstw, 38 udostępnianie produktów
funduszy inwestycyjnych w Internecie, udostępnianie usług
finansowych w Internecie, zarządzanie środkami finansowymi poprzez łącza telefoniczne, satelitarne i komputerowe,
usługi przesyłania danych za pomocą sieci komputerowych,
usługi w zakresie udostępniania sieci komputerowych, przesyłanie danych za pomocą terminali, komunikacja w sieci
elektronicznej, informacja kapitałowa i inwestycyjna udzielana za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 ekspertyzy
w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów
na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania
komputerowego, 45 doradztwo prawne, usługi przedstawicielskie (prokura), prowadzenie negocjacji.
515951
(220) 2020 07 13
RETTENMAIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIVAPROT
(510), (511) 5 suplementy diety ze sproszkowanym białkiem,
białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, suplementy diety zawierające białko, 35 usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej następujących towarów: suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, białkowe suplementy diety,
koktajle białkowe, suplementy diety zawierające białko.
(210)
(731)

515980
(220) 2020 07 14
VOLVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TUB-AX
(510), (511) 9 kable elektroenergetyczne, kable elektryczne,
kable i przewody elektryczne, kable izolowane do instalacji
elektrycznych, kable metalowe [elektryczne].
(210)
(731)

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

516063
(220) 2020 07 15
FUNDACJA POMOCY LUDZIK, Sławków
(znak słowno-graficzny)
Fundacja Pomocy Ludzik
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.22,
02.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.21, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), obozy sportowe, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja imprez sportowych, organizowanie
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez
rowerowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
nauczanie i szkolenia, obozy letnie [rozrywka i edukacja],
organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich,
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich,
organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja imprez
rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w zajęciach rekreacyjnych, świadczenie usług rozrywkowych
dla dzieci, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, szkolenia
ruchowe dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], 44 ochrona zdrowia, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
terapii głosu i terapii logopedycznej.
(210) 516154
(220) 2020 07 17
(731) MALISZEWSKI SEBASTIAN, Darłowo
(540) (znak słowny)
(540) Herring & Co
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
516242
(220) 2020 07 20
DCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCU UBEZPIECZENIA
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia budynków,
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia urządzeń
łącznościowych, ubezpieczenia od wypadków, prywatne
ubezpieczenia zdrowotne, zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia majątkowe (nieruchomości), ubezpieczenia dla biur,
ubezpieczenia przedłużonych gwarancji.
(210) 516255
(220) 2020 07 21
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BankCare

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie działalności gospodarczej, badanie i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, pośrednictwo pracy, opracowywanie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
pozyskiwanie komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sprzedaż oprogramowania komputerowego, sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych,
sprzedaż sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 36 pośrednictwo w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień dla
ofiar wypadków komunikacyjnych, osobowych, rzeczowych,
losowych, przy pracy, błędów lekarskich i medycznych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia losowe, ubezpieczenia majątkowe, pośrednictwo w ściąganiu należności, pośrednictwo w handlu nieruchomościami (kupno-sprzedaż, wycena, najem, sporządzanie umów), doradztwo w sprawach finansowych, operacje finansowe, organizacja zbiórek finansowych, pożyczki
ratalne, umowy kredytowe, doradztwo w zakresie inwestycji
kapitałowych, tworzenie funduszy, pośrednictwo giełdowe,
39 agencje turystyczne, organizowanie wycieczek, transport karetkami ratunkowymi, transport poszkodowanych
w wypadku, transport chorych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu,
41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawodu lub
zmiany zawodu, porady w zakresie szkolenia lub edukacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek czasopism, tekstów, tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycznych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
komputerowego i rozwoju sprzętu komputerowego, instalowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie sprzętu komputerowego, wykonywanie oprogramowania komputerowego, wykonywanie oprogramowania
na urządzenia mobilne, 44 porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, usługi medyczne,
opieka pielęgniarska, wynajem sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 45 doradztwo prawne, usługi prawne.
(210) 516273
(220) 2020 07 21
(731) WOŹNIAK KAMIL PHU MKW, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WOODNITURE
(510), (511) 20 bambus, biblioteczki [regały na książki], blaty
stołowe, blok rzeźniczy [stolik], budy dla psów, budy dla
zwierząt domowych, chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące
[ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników
niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych,
drzwi do mebli, dystrybutory woreczków na psie odchody,
mocowane, niemetalowe, dzieła sztuki z drewna, wosku,
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gipsu lub tworzyw sztucznych, etykiety z tworzyw sztucznych, fotele fryzjerskie, garderoby, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących
na ubrania, haki do zasłon, imitacje szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, kanistry, niemetalowe, karimaty, karnisze
do zasłon, kartoteki [meble], karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasety do ekspozycji biżuterii, kastry
niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej, klamki
do drzwi niemetalowe, klepka bednarska, klipsy z tworzyw
sztucznych do zamykania torebek, kłódki, niemetalowe, kojce, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, komody, konsole, korki, korki
do butelek, kosze do noszenia dzieci, kosze niemetalowe,
kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kozły [stojaki meblowe], kozły do piłowania,
kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do zasłon, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne,
nie z metalu, krany niemetalowe do beczek, krążki do okien
przesuwnych, nie z metalu, krążki z tworzyw sztucznych
do zasłon [na linki], kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, krzesełka
kąpielowe dla małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra [srebrzone szkło], ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka
szpitalne, manekiny na ubrania, manekiny, manekiny krawieckie, maszty flagowe do trzymania w rękach, niemetalowe, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmuchane, nie do celów medycznych, materace kempingowe, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, maty wyjmowane do zlewów,
meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe,
meble szkolne, nadmuchiwane meble, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, niemetalowe
beczułki, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe pojemniki
do wymiany oleju, niemetalowe urządzenia do zamykania
do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien,
nity, niemetalowe, nogi do mebli, nosidła [jarzma], numery
domów nieświecące, niemetalowe, obiekty nadmuchiwane
powietrzem do reklamy, ramy do obrazów, obręcze do beczek niemetalowe, obróbka krawędzi ze słomy, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, opakowania
drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt
niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli,
osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, paliki namiotowe niemetalowe, panele drewniane do mebli, parawany
[meble], pazury zwierzęce, pianka morska, plastry miodu
[ramki], plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, podstawy łóżek, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki pływające niemetalowe, pokrętła
niemetalowe, pokrowce na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież [szafa], popiersia z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, poroża jeleni, posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt
domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel,
oprócz bielizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne
z lamelkami, półka na talerze, półki biblioteczne, półki
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do kartotek [meble], półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach, prowadnice do zasłon, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, przenośne
biurka, przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej,
ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, listwy do ram obrazów, rogi
zwierzęce, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne [meble], rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety z plecionek drewnianych [meble], rolki
do okien, niemetalowe, rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma, ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, rygle
do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia metalowe, siedzenia prysznicowe, siennik, skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, skrzynie [paki] niemetalowe,
skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia niemetalowe, puste, skrzynki lęgowe, skrzynki lęgowe dla
zwierząt domowych, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
na zabawki, słupki do drapania dla kotów, sploty słomiane,
spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, stanowiska maszyn
liczących, statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, stoiska wystawowe, stojaki do butelek, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki
na beczki, niemetalowe, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki
na parasole, stojaki na paszę, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny do pisania,
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie,
stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z imadłem [meble],
stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafki
do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafy wnękowe, szkło srebrzone [lustra], sznury
do podwiązywania zasłon, szpilki szewskie, niemetalowe,
szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, tablice
do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem
[meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, trumny, osprzęt niemetalowy do trumien, trzcina [materiał
do wyplatania], uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty
do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, ule, umywalki obudowane szafką, urny pogrzebowe, nieelektryczne urządzenia otwierające okna, niemetalowe, nieelektryczne, niemetalowe urządzenia zamykające do drzwi, wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki
na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, kadzie
drewniane do zlewania wina, wolnostojące przepierzenia
[meble], wózki barowe [meble], wózki barowe ruchome
do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów i rur, niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli,
zaczątki plastrów do uli, zagłówki [meble], zagłówki dla niemowląt, palety załadunkowe niemetalowe, zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamki niemetalowe do pojazdów,
zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, nieelektryczne, niemetalowe zamknięcia do okien, zamknięcia
do pojemników niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony
dekoracyjne z koralików, zasuwy drzwiowe niemetalowe,
zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, zawiasy niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, zawory,
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niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki niemetalowe
i niemurowane, żerdzie niemetalowe, 40 frezowanie, grawerowanie, heblowanie materiałów, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, laminowanie, lutowanie, obróbka
[przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka metali,
odlewanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, piłowanie materiałów, polerowanie materiałami ściernymi, pozłacanie, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, srebrzenie, szlifowanie, ścieranie, ścinanie i przerób
drewna, trasowanie laserem, upcykling, usługi spawalnicze,
usługi związane z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, złocenie.
(210)
(731)
(540)
(540)

516422
(220) 2020 07 25
PETRYCKI SEBASTIAN, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
FOREVER HARD

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.19, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.08
(510), (511) 9 pliki multimedialne do pobrania, czcionki drukarskie do pobrania, czcionki drukarskie do pobrania przy
użyciu przekazu elektronicznego, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, dyski optyczne z muzyką, 16 afisze, plakaty, banery wystawowe z papieru, bilety wstępu, dekoracyjne naklejki na kaski, dekoracje z papieru [flagi], czasopisma
branżowe, czasopisma muzyczne, druki handlowe, drukowane bilety, drukowane bilety wstępu na imprezy, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny,
fotografie, kalkomanie prasowanki, kalkomanie na gorąco,
nadruki, naklejki, naklejki [kalkomanie], okładki czasopism,
plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, programy
imprez, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, reprodukcje graficzne, reprodukcje fotograficzne, ulotki reklamowe, ulotki, wizytówki, druki, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210) 516423
(220) 2020 07 25
(731) KUZNOWICZ KRZYSZTOF, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

516448
(220) 2020 07 27
ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stanisławów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STANISŁAWÓW ZAKŁADY MIĘSNE
(210)
(731)

(531)

24.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02, 26.11.08,
29.01.14
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, przetwory mięsne, mięso wędzone, wędliny, kiełbasy, kabanosy, parówki,
pasztety, puszki mięsne, mięso mielone, wyroby podrobowe
i garmażeryjne na bazie mięsa, koncentraty na rosół, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa, przetworów mięsnych,
wędlin, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, usługi informacji handlowej dotyczącej mięsa, przetworów mięsnych,
wędlin, promocja sprzedaży towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi księgowości
i rachunkowości, analiza kosztów, wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 40 usługi w zakresie
przetwórstwa żywności, mięsa, ubój zwierząt, wędzenie
żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 29.01.13, 01.15.23, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne.
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516454
(220) 2020 07 27
CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
TASOTTI

01.03.01, 01.03.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, odświeżacze powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu,
odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków,
kapsułek, aplikatorów, preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż do użytku osobistego środki
do odświeżania powietrza, odświeżacze do powietrza,
odświeżacze zapachu do mebli, dywanów i pomieszczeń,
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preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, napachniaczy i odświeżaczy
powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, akcesoriów samochodowych, płynów
i smarów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych, w tym odświeżaczy
powietrza, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, napachniaczy i odświeżaczy
powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, akcesoriów samochodowych, płynów
i smarów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych,
kosmetyków samochodowych, w tym odświeżaczy powietrza, promocja sprzedaży, informacja handlowa.
(210) 516531
(220) 2020 07 28
(731) LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., Sant Joan Despi, ES
(540) (znak słowny)
(540) CONDROSAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki dezynfekujące, fungicydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

516535
(220) 2020 07 28
WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ECO MYSTERILL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 3 środki chemii gospodarczej i kosmetyki
na bazie surowców ekologicznych, antyperspiranty, antypoślizgowe płyny i woski do podłóg, barwniki kosmetyczne
ekologiczne, wyroby kosmetyczne dezynfekujące, mydła
i żele biobójcze, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi i dezynfekującymi, środki do ożywiania kolorów tkanin
podczas prania, drewno zapachowe, kleje do celów kosmetycznych na bazie surowców naturalnych, płyny, mleczka,
żele do mycia i polerowania powierzchni, środki do prania
i zmywania na surowcach naturalnych, krochmal do nadawania połysku po praniu, płyny i żele do mycia pojazdów,
płyny i żele do mycia szyb, do prania dywanów, preparaty
antystatyczne do użytku domowego, środki do udrażniania
rur, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania rdzy,
środki do szorowania powierzchni, saszetki zapachowe
do bielizny, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia i konserwacji powierzchni
skórzanych, do mycia glazury, terakoty, urządzeń sanitarnych,
środki do zmiękczania tkanin, środki wybielające stosowane
w procesie prania, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne, antywirusowe i dezynfekujące środki do mycia rąk i ciała, w tym
płyny i żele antybakteryjne i antywirusowe, antyseptyki, immunostymulatory, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
preparaty diagnostyczne, preparaty witaminowe, środki
dezynfekujące powietrze, płyny odświeżające powietrze
w pomieszczeniach w aerozolu, żele odświeżające powietrze
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z dodatkiem środków bakteriobójczych i wirusobójczych,
środki do tępienia robactwa i owadów na bazie surowców
naturalnych.
(210) 516609
(220) 2020 07 30
(731) KOŚNIEWSKI MARCIN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Ravecovery
(510), (511) 5 suplementy diety.
516625
(220) 2020 07 30
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) COBRO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe,
sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy
produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej
sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych,
płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)
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516665
(220) 2020 08 01
PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko
(540) (znak słowny)
(540) parkanex
(510), (511) 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe,
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego,
przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, telekomunikacja
informacyjna (w tym strony internetowe), telematyczna
komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
telematyczna transmisja danych i przekaz plików, transfer
cyfrowy danych, transmisja dźwięku za pośrednictwem
interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja i odbiór
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem przenośnych
urządzeń teleinformatycznych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
z uwzględnieniem Internetu, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych.
(210)
(731)

(210) 516666
(220) 2020 08 01
(731) GARYCKA EWA UNIFLAM, Targowisko
(540) (znak słowny)
(540) uniflam
(510), (511) 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe,
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego,
przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie
zakodowanych wiadomości i obrazów, telekomunikacja
informacyjna (w tym strony Internetowe), telematyczna
komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
telematyczna transmisja danych i przekaz plików, transfer
cyfrowy danych, transmisja dźwięku za pośrednictwem
interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja i odbiór
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem przenośnych
urządzeń teleinformatycznych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
z uwzględnieniem Internetu, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych.
(210)
(731)

516679
(220) 2020 07 31
REST TEAM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) KLONN
(510), (511) 43 usługi w zakresie restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, przygotowywanie posiłków
i napojów, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji,
wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
516680
(220) 2020 08 03
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOODÓW
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, mrożone owoce, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, jogurt mrożony [lody spożywcze],
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, sorbety,
środki wiążące do lodów spożywczych, substytuty lodów,
wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności
lub napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 43 kawiarnia, lodziarnie, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

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

(531)

516684
(220) 2020 08 03
JAKÓBCZYK MARCIN, Koźniewice
(znak słowno-graficzny)
GYM TIME

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.05,
17.01.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.10,
26.11.12
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, sport i fitness, treningi zdrowotne i treningi
fitness, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu
on-line, usługi siłowni, usługi siłowni związane z kulturystyką,
usługi siłowni związane z treningiem siłowym, nadzorowa-
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nie ćwiczeń fizycznych, prowadzenie zajęć poprawiających
kondycję fizyczną, usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem
strony internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony
internetowej on-line, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi
treningowe w zakresie aerobiku, udostępnianie obiektów
i sprzętu treningowego, usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zajęcia gimnastyczne, instruktaż w zakresie
gimnastyki, udostępnianie sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, udostępnianie obiektów
i sprzętów gimnastycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki
ciążowej, nauka gimnastyki.
516696
(220) 2020 08 03
CHARSZNICKIE POLA NATURY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio 4YOU
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.02.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05,
27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, brokuły, cebula konserwowana, cebulki marynowane, chipsy na bazie warzyw, czerwona słodka papryka,
przetworzona, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty
z warzyw do konsumpcji, gotowe dania warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kandyzowane owoce, kapusta kwaszona,
kapusta, przetworzona, kiszone warzywa, koncentraty soków
warzywnych do konsumpcji, krojone warzywa, liofilizowane
warzywa, marynowana ostra papryka, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki warzywne, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], orzechy jadalne, owoce konserwowane
w słoikach i workach, owoce konserwowane w plasterkach,
w słoikach i workach, pasztet warzywny, pokrojone sałatki
warzywne, pokrojone warzywa, pomidory, przetworzone,
produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przetworzone buraki, przystawki na bazie warzyw, sfermen-
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towane owoce, substytuty mięsa na bazie warzyw, suszone
owoce, szpinak konserwowy, warzywa konserwowane, warzywa fermentowane i kwaszone, warzywa przetworzone,
warzywa w plasterkach, konserwowe, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
napoje zawierające soki warzywne, koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje mrożone na bazie owoców i warzyw,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soku
z zielonych warzyw, w tym z kiszonek, napoje serwatkowe,
napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, sorbety w postaci napojów, napoje orzeźwiające,
35 dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży produktów spożywczych bio, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, opracowywanie kampanii promocyjnych, promowanie sprzedaży
dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków
handlowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line,
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, usługi reklamowe i promocyjne dotyczące
zdrowego odżywiania, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi wprowadzania produktów na rynek.
(210)
(731)
(540)
(540)

516709
(220) 2020 08 03
LENCZOWSKI JAKUB LENCZOWSKI, Modlnica
(znak słowno-graficzny)
SH STEADYHOLD

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05
(510), (511) 6 metalowe stojaki do nart, rowerów, sprzętu sportowego, sprzętu i urządzeń do rekreacji, suszarki
do butów w tym butów narciarskich, 35 sprzedaż wyposażenia sklepu narciarskiego, wyposażenia sklepu sportowego,
sprzedaż stojaków do nart, rowerów i sprzętu sportowego,
stojaków do sprzętu i urządzeń służących do rekreacji, sprzedaż urządzeń i sprzętu do: ćwiczeń, rekreacji, aktywnego
wypoczynku, sportu wyczynowego, sprzedaż akcesoriów
sportowych, sprzedaż suszarek do butów, sprzedaż odzieży
sportowej, usługi związane z promocją sportu i aktywnego
wypoczynku, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi agencji
importowo - eksportowej, usługi związane z propagowaniem zachowań prozdrowotnych i sportowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu siecią
handlową, zarządzaniu biurami turystycznymi, biurami podróży, ośrodkami sportowymi.
(210) 516712
(220) 2020 08 03
(731) ZIĘBA DARIUSZ DIRIGO COATING, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) dirigo COATING

(531)

26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.22, 26.02.05, 26.02.07,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, w tym proszkowe, lakiery, emalie, barwniki, bejce, powłoki zabezpieczające przed korozją, termoplastyczne dodatki do farb proszkowych, preparaty ochronne
do metali i drewna, żywice impregnujące, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, 35 sprzedaż wyrobów chemicznych, usługi w zakresie działalności przedstawicielstw handlowych
podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo - eksportowej, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi
marketingowe i promocyjne, reklama produktów chemicznych prowadzona w mediach i przez Internet, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów,
katalogów, ulotek, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych,
organizowanie pokazów w celach handlowych i reklamowych, 37 lakierowanie, konserwacja maszyn, urządzeń i budowli, renowacja powłok lakierowanych, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, polerowanie pojazdów, usługi stacji
paliw, usługi myjni, serwis maszyn i urządzeń, 39 transport,
konfekcjonowanie wyrobów chemicznych, 41 edukacja,
szkolenia, organizowanie pokazów praktycznych.
(210) 516836
(220) 2020 08 06
(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) DuoLife
(510), (511) 3 krem do twarzy, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze,
kremy ochronne, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy, kremy do skóry [nielecznicze], kremy
do skóry, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do redukcji cellulitu, kosmetyki w postaci kremów, masło do rąk i ciała, masło
do ciała, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki
do włosów w kostce, odżywki do włosów dla niemowląt,
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], odżywki
do skórek wokół paznokci, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, krem do opalania, szampony do użytku osobistego, szampony w kostkach, szampony do ciała, szampony dla niemowląt, szampony do włosów,
szampon do włosów, suche szampony, szampony zmiękczające, szampony przeciwłupieżowe, szampony nielecznicze,
szampony, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], peelingi złuszczające
do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające
do stóp, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające
do celów kosmetycznych, serum do układania włosów, peeling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, kosmetyczne

25

peelingi do ciała, serum do twarzy do celów kosmetycznych,
krem do rąk, serum do pielęgnacji włosów, serum zapobiegające starzeniu się, nielecznicze serum do skóry, serum do celów kosmetycznych, serum do włosów, serum pielęgnacyjne,
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nielecznicze kremy
do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy
do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze środki oczyszczające
w kremie, nieleczniczy krem do twarzy, kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], zapachowe kremy do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy ochronne
do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy
odżywcze nielecznicze, kremy pielęgnacyjne do włosów,
krem pod oczy, kremy do rąk, kremy do pielęgnacji włosów,
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji
skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy do paznokci,
kremy do opalania skóry, kremy do opalania, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy
do mycia, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy
do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do golenia, kremy do depilacji, kremy do demakijażu, kremy do ciała
[kosmetyki], kremy do ciała, kremy dermatologiczne [inne niż
lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy BB, kremowe mydło do ciała, krem z retinolem do celów
kosmetycznych, krem przeciwzmarszczkowy, krem bazowy,
odżywki nawilżające do włosów, odżywki do włosów: odżywki do paznokci, odżywki do ust, waciki nasączone środkami do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, środki
do demakijażu oczu, płyny kosmetyczne do demakijażu,
mleczko do demakijażu, preparaty do demakijażu, mleczka
do demakijażu, płyny do demakijażu, maski do twarzy, środki
do demakijażu, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski kosmetyczne, maski do pielęgnacji włosów,
maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], żele
oczyszczające, żele pod oczy, żele ochronne do włosów, żele
pod prysznic, żel pod prysznic i do kąpieli, pieniące się żele
do kąpieli, żel do kąpieli, krem do skórek wokół paznokci, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy pod prysznic,
kremy przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry,
kremy przeciwzmarszczkowe, kremy przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy
samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki],
kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, mydła
w kremie do mycia, mydła w kremie, maseczki do ciała w kremie, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy kosmetyczne do rąk, kremy do twarzy [kosmetyki],
kremy do utrwalania fryzury, kremy do włosów, krem do jasnej karnacji, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele
do ciała, żele do opalania, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, żele do demakijażu, żele do golenia, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do rąk,
szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, żele
do włosów, żele do użytku kosmetycznego, żele do stylizacji włosów, żele do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki],
kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki w formie żelu, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w żelu, mydła w postaci żelu,
mydła i żele, szampon w piance dla niemowląt, nielecznicze
szampony do włosów, szampony z odżywką do włosów,
płukanki do włosów [szampon z odżywką], 5 suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające izoflawony
sojowe, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety składające się z aminokwasów,
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suplementy diety składające się z witamin, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
odżywcze składające się z magnezu, suplementy odżywcze
składające się z wapnia, suplementy diety składające się z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, białkowe
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy odżywcze, suplementy z wapniem, suplementy
mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mineralne
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy.

(531) 18.01.09, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie sprzedaży produktów spożywczych, butelkowanej wody i napojów, w tym wody gazowanej, niegazowanej,
źródlanej i mineralnej, dozowników i dystrybutorów wody
oraz soli zmiękczającej do uzdatniania wody, usługi handlu
detalicznego i hurtowego w zakresie sprzedaży wysyłkowej
oraz przez internet produktów spożywczych, butelkowanej
wody i napojów, w tym wody gazowanej, niegazowanej,
źródlanej i mineralnej, dozowników i dystrybutorów wody
oraz soli zmiękczającej do uzdatniania wody, 39 usługi w zakresie dostawy butelkowanej wody i napojów bezpośrednio
do klienta, w tym do domów i biur, usługi w zakresie dostawy produktów spożywczych bezpośrednio do klienta,
w tym do domów i biur.

(210) 516886
(220) 2020 08 07
(731) JANVEST-SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) JANVEST
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, transakcje
finansowe, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, wycena nieruchomości.

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

516888
(220) 2020 08 07
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Rapidentin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

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

516890
(220) 2020 08 07
KAWIAROWSKI MARIUSZ, Marcinkowice
(znak słowno-graficzny)
PanWoda.pl

(210) 516892
(220) 2020 08 07
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) MIRGI
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
10 dopochwowe artykuły antykoncepcyjne.
516910
(220) 2020 08 07
KIDAWA JAKUB QUBUSS, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
DD DEKORACJA DOMU.pl Make your home Beautiful

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble], barki ruchome [meble], biurka modułowe
[meble], blaty kuchenne [meble], bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych
[meble], bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble]
nietekstylne, dopasowane pokrowce na meble, dopasowane nakrycia na meble, drewniane półki i stojaki [meble],
ekrany [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy
metalowe mebli segmentowych [meble], fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], elementy
naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, gabloty
[meble], kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe], komody
[meble], komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole
[meble], konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kosze do przechowywania
[meble], kredensy [meble], kwietniki [meble], lady robocze
[meble], lady sprzedażowe [meble], ławy [meble], łóżka futonowe [meble], lustra [meble], meble, meble antyczne,
meble bambusowe, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble dla
osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem
ruchowym i inwalidów, meble dla zwierząt domowych, meble do celów wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble komputerowe, meble kempingowe, meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble drewniane,
meble domowe wykonane z drewna, meble domowe, me-
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ble domowe, biurowe i ogrodowe, meble do wnętrz, meble
do siedzenia, meble do salonu, meble do przechowywania,
meble do przebieralni meble do pokojów dziecinnych, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble ogrodowe, meble
ogrodowe drewniane, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe
z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do użytku
na zewnątrz, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe,
meble z tworzyw sztucznych, miniaturowe meble wykonane z drewna, narożniki [meble], osłony do kominków
(meble), parawany [meble], półki [meble], półki z metalu
[meble], półki wiszące [meble], przenośne powierzchnie
do pracy [meble], pufy [meble], pulpity [meble], regały
drewniane [meble], regały [meble], siedzenia [meble], skrzynie [meble], skrzynie do przechowywania [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki [meble]
pod telewizor, stojaki na wino [meble], stoliki pod umywalkę [meble], szafki [meble], szafy [meble], toaletki [meble],
wieszaki do ubrań [meble], wózki barowe [meble], wózki
[meble], wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble],
zagłówki [meble], zewnętrzne meble, lustra (srebrzone
szkło), biurka i stoły, biurka, duże wyściełane fotele, fotele,
kanapy, kominki (osłony do -), krzesła, krzesła bankietowe,
krzesła biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła obrotowe,
krzesła stołowe, ławki, leżaki, regały, rozkładane fotele, sofy,
35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami
kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane
z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego
związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych,
usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, usługi
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie zamówień on-line, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie
informacji marketingowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie.

27

516917
(220) 2020 08 10
FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Czerwone Korale
(510), (511) 35 zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie hotelami, zarządzanie relacjami z klientami, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, reklama i marketing, publikacja treści
reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, 43 restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje z grillem, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, kawiarnia, bary,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, przygotowywanie posiłków, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizowanie bankietów,
usługi barów i restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi zaopatrzenia w napoje, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.
(210)
(731)

516918
(220) 2020 08 10
FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Foluszowy Potok
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, administrowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja działalności gospodarczej, zarządzanie
administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe centrami
konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie hotelami, zarządzanie relacjami
z klientami, informacja marketingowa, reklama i marketing,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
publikacja treści reklamowych, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama
zewnętrzna, kampanie marketingowe, 43 hotele, pensjonaty,
restauracje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajmowanie pokoi, domy turystyczne, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne, usługi
hosteli dla turystów, usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, zajazdy dla turystów, zapewnianie
(210)
(731)
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zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem
Internetu, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.
(210) 516940
(220) 2020 08 10
(731) PŁOSKI PAWEŁ ELMO_GRUPA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NSD POWERBALL
(510), (511) 28 artykuły sportowe, przyrządy i urządzenia
treningowe do ćwiczeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

516959
(220) 2020 08 10
PODYMNIAK MARCIN PODKLIMBRA, Brwinów
(znak słowno-graficzny)
PODKLIMBRA KLIMATYZACJA & CHŁODNICTWO

01.15.17, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.14
(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 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, urządzenia chłodzące,
urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje do chłodzenia powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń,
urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pompami ciepła, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pompami ciepła, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami klimatyzacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi, 37 naprawa
lub konserwacja pomp, instalacja pomp ciepła, usługi dorad-
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cze w zakresie instalacji pomp, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, instalacja urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja
instalacji elektronicznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, udzielanie informacji związanych z instalacją
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516980
(220) 2020 08 10
WOJTYRA SŁAWOMIR TEDIAM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
INTER CRAFT

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 brzeszczoty, obrabiarki, tokarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, urządzenia do polerowania, ostrzałki, urządzenia do mycia, kosiarki elektryczne i spalinowe, pistolety
dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, piły mechaniczne, stoły do pił, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szlifierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie zębate, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki, noże
do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice
do maszyn, suporty, uchwyty - części maszyn, uchwyty wiertarskie, frezy, młotki, kompresory, szczotki węglowe i grafitowe jako części maszyn, diamenty szklarskie - części maszyn,
giętarki, gładziarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice,
młoty mechaniczne, elektronarzędzia, imaki do narzędzi,
narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, nitownice, noże,
nożyce, przecinaki, okładziny szczęk hamulcowych, osłony
maszyn, ostrza, ostrzałki mechaniczne, urządzenia do ostrzenia, podstawy maszyn, pompy i prasy zawarte w tej klasie,
prostownice, przebijaki, przecinarki, roboty, rozciągarki, silniki
zawarte w tej klasie, smarownice, urządzenia do spawania,
sprężarki, strugarki, szlifierki, urządzenia do obróbki szkła,
tarcze szlifierskie, transportery, turbosprężarki, walcarki, wiertarki, wiertarko-frezarki mechaniczne, wytłaczarki, elektronarzędzia, maszyny do obróbki kamienia, 8 brzeszczoty pił jako
części narzędzi ręcznych, narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia, tarcze
cierne, diamenty jako części narzędzi ręcznych, dłuta, frezy,
gwintownice, klucze maszynowe, młotki, przyrządy do cięcia, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia ręczne do obróbki drewna, pilniki, piły ręczne,
przycinacze do drzew, sekatory, rozwieraki, strugi do drewna,
przyrządy do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie ręczne,
tarniki, wiertarki ręczne, wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, szmargiel, świdry, śrubokręty, pasy
do narzędzi, części maszyn, diamenty szlifierskie, dłuta, przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młotki, młoty
narzędzia ręczne sterowne ręcznie, nożyce, noże, nożyczki,
obcęgi, obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrze, ostrzałki, narzę-
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dzia do ostrzenia, piły zawarte w tej klasie, wyrzynarki, narzędzia do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze ścierne, tarcze cierne, przyrządy ręczne, przyrządy
ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, wiertła, zaciski
przedmiotów poddawanych obróbce.
(210)
(731)
(540)
(540)

516982
(220) 2020 08 10
WOJTYRA SŁAWOMIR TEDIAM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POWER-AT

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 26.04.22
(510), (511) 7 brzeszczoty, obrabiarki, tokarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, urządzenia do polerowania, ostrzałki, urządzenia do mycia, kosiarki elektryczne i spalinowe, pistolety
dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, piły mechaniczne, stoły do pił, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szlifierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie zębate, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki, noże
do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice
do maszyn, suporty, uchwyty - części maszyn, uchwyty wiertarskie, frezy, młotki, kompresory, szczotki węglowe i grafitowe jako części maszyn, diamenty szklarskie - części maszyn,
giętarki, gładziarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice,
młoty mechaniczne, elektronarzędzia, imaki do narzędzi,
narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, nitownice, noże,
nożyce, przecinaki, okładziny szczęk hamulcowych, osłony
maszyn, ostrza, ostrzałki mechaniczne, urządzenia do ostrzenia, podstawy maszyn, pompy i prasy zawarte w tej klasie,
prostownice, przebijaki, przecinarki, roboty, rozciągarki, silniki
zawarte w tej klasie, smarownice, urządzenia do spawania,
sprężarki, strugarki, szlifierki, urządzenia do obróbki szkła,
tarcze szlifierskie, transportery, turbosprężarki, walcarki, wiertarki, wiertarko-frezarki mechaniczne, wytłaczarki, elektronarzędzia, maszyny do obróbki kamienia, 8 brzeszczoty pił jako
części narzędzi ręcznych, narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia, tarcze
cierne, diamenty jako części narzędzi ręcznych, dłuta, frezy,
gwintownice, klucze maszynowe, młotki, przyrządy do cięcia, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia ręczne do obróbki drewna, pilniki, piły ręczne,
przycinacze do drzew, sekatory, rozwieraki, strugi do drewna,
przyrządy do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie ręczne,
tarniki, wiertarki ręczne, wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, szmargiel, świdry, śrubokręty, pasy
do narzędzi, części maszyn, diamenty szlifierskie, dłuta, przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młotki, młoty
narzędzia ręczne sterowne ręcznie, nożyce, noże, nożyczki,
obcęgi, obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrze, ostrzałki, narzędzia do ostrzenia, piły zawarte w tej klasie, wyrzynarki, narzędzia do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze ścierne, tarcze cierne, przyrządy ręczne, przyrządy
ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, wiertła, zaciski
przedmiotów poddawanych obróbce.
(210) 516987
(220) 2020 08 10
(731) WOJTYRA SŁAWOMIR TEDIAM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POWER ALT

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 brzeszczoty, obrabiarki, tokarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, urządzenia do polerowania, ostrzałki, urządzenia do mycia, kosiarki elektryczne i spalinowe, pistolety
dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, piły mechaniczne, stoły do pił, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szlifierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie zębate, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki, noże
do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice
do maszyn, suporty, uchwyty - części maszyn, uchwyty wiertarskie, frezy, młotki, kompresory, szczotki węglowe i grafitowe jako części maszyn, diamenty szklarskie - części maszyn,
giętarki, gładziarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice,
młoty mechaniczne, elektronarzędzia, imaki do narzędzi,
narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, nitownice, noże,
nożyce, przecinaki, okładziny szczęk hamulcowych, osłony
maszyn, ostrza, ostrzałki mechaniczne, urządzenia do ostrzenia, podstawy maszyn, pompy i prasy zawarte w tej klasie,
prostownice, przebijaki, przecinarki, roboty, rozciągarki, silniki
zawarte w tej klasie, smarownice, urządzenia do spawania,
sprężarki, strugarki, szlifierki, urządzenia do obróbki szkła, tarcze szlifierskie, transportery, turbosprężarki, walcarki, wiertarki, wiertarko - frezarki mechaniczne, wytłaczarki, elektronarzędzia, maszyny do obróbki kamienia, 8 brzeszczoty pił jako
części narzędzi ręcznych, narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia, tarcze
cierne, diamenty jako części narzędzi ręcznych, dłuta, frezy,
gwintownice, klucze maszynowe, młotki, przyrządy do cięcia, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia ręczne do obróbki drewna, pilniki, piły ręczne,
przycinacze do drzew, sekatory, rozwieraki, strugi do drewna,
przyrządy do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie ręczne,
tarniki, wiertarki ręczne, wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, szmargiel, świdry, śrubokręty, pasy
do narzędzi, części maszyn, diamenty szlifierskie, dłuta, przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młotki, młoty
narzędzia ręczne sterowne ręcznie, nożyce, noże, nożyczki,
obcęgi, obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrze, ostrzałki, narzędzia do ostrzenia, piły zawarte w tej klasie, wyrzynarki, narzędzia do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze ścierne, tarcze cierne, przyrządy ręczne, przyrządy
ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, wiertła, zaciski
przedmiotów poddawanych obróbce.
(210)
(731)
(540)
(540)

516993
(220) 2020 08 10
WOJTYRA SŁAWOMIR TEDIAM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
INTER KERT

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 7 brzeszczoty, obrabiarki, tokarki, szlifierki,
strugarki, wiertarki, urządzenia do polerowania, ostrzałki, urządzenia do mycia, kosiarki elektryczne i spalinowe,
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pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, piły mechaniczne, stoły do pił,
urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne
i spalinowe, aparaty do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym
niż ręczny, tarcze szlifierskie, gwintownice, narzynki, części
maszyn, przekładnie zębate, uchwyty wiertarskie, stojany,
wyrzynarki, noże do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty - części
maszyn, uchwyty wiertarskie, frezy, młotki, kompresory,
szczotki węglowe i grafitowe jako części maszyn, diamenty szklarskie - części maszyn, giętarki, gładziarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice, młoty mechaniczne,
elektronarzędzia, imaki do narzędzi, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, nitownice, noże, nożyce, przecinaki, okładziny szczęk hamulcowych, osłony maszyn, ostrza,
ostrzałki mechaniczne, urządzenia do ostrzenia, podstawy maszyn, pompy i prasy zawarte w tej klasie, prostownice, przebijaki, przecinarki, roboty, rozciągarki, silniki zawarte w tej klasie, smarownice, urządzenia do spawania,
sprężarki, strugarki, szlifierki, urządzenia do obróbki szkła,
tarcze szlifierskie, transportery, turbosprężarki, walcarki,
wiertarki, wiertarko - frezarki mechaniczne, wytłaczarki,
elektronarzędzia, maszyny do obróbki kamienia, 8 brzeszczoty pił jako części narzędzi ręcznych, narzędzia ręczne,
kosiarki ogrodowe ręczne, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia, tarcze cierne, diamenty jako części narzędzi
ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, klucze maszynowe,
młotki, przyrządy do cięcia, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia ręczne do obróbki
drewna, pilniki, piły ręczne, przycinacze do drzew, sekatory, rozwieraki, strugi do drewna, przyrządy do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, tarniki, wiertarki
ręczne, wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie,
wycinarki, szmargiel, świdry, śrubokręty, pasy do narzędzi, części maszyn, diamenty szlifierskie, dłuta, przecinaki,
dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młotki, młoty narzędzia ręczne sterowne ręcznie, nożyce, noże, nożyczki,
obcęgi, obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrze, ostrzałki, narzędzia do ostrzenia, piły zawarte w tej klasie, wyrzynarki,
narzędzia do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze ścierne, tarcze cierne, przyrządy ręczne,
przyrządy ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne,
wiertła, zaciski przedmiotów poddawanych obróbce.
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leniu, 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) 517030
(220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA AROMA GALAXY
(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)
(731)
(540)
(540)

517039
(220) 2020 08 11
PHI CONG TIEN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ELLEN ROSE

517022
(220) 2020 08 11
CICHOCKA AGNIESZKA, CICHOCKI PIOTR AP INVEST
SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The House of Cheese
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu ze sprzedażą serów.
(210) 517029
(220) 2020 08 11
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA AQUA CRYSTAL
(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 go-

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 sukienki, spodnie, kurtki, bluzki, swetry, bluzy,
spodenki krótkie, spódnice, płaszcze, tuniki, kombinezony
codziennego użytku.
517096
(220) 2020 08 13
MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Mepilex Ag WITH SAFETAC TECHNOLOGY 10 x 10
cm / 4 x 4 in Safetac TECHNOLOGY MÖLNLYCKE
HEALTH CARE SREBRO NA WAGĘ ZŁOTA

(531)

17.03.02, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.15.11,
26.04.04, 26.15.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry, plastry chirurgiczne, plastry do celów
medycznych, plastry do użytku medycznego, plastry, materiały opatrunkowe, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe do ran, materiały opatrunkowe,
medyczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe,
medyczne opatrunki do ran, opatrunki do ran.
517097
(220) 2020 08 13
MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mepilex Ag WITH SAFETAC TECHNOLOGY 10 x 10 cm
/ 4 x 4 in Safetac TECHNOLOGY MÖLNLYCKE HEALTH
CARE Srebro na wagę złota
(210)
(731)

(531)

17.03.02, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18,
26.04.22, 26.15.11, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry, plastry chirurgiczne, plastry do celów
medycznych, plastry do użytku medycznego, plastry, materiały opatrunkowe, materiał opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe do ran, materiały opatrunkowe,
medyczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe,
medyczne opatrunki do ran, opatrunki do ran.
(210) 517124
(220) 2020 08 13
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak graficzny)
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(540)

(531) 29.01.04, 28.05
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: elektroniczne wskaźniki działania obwodów
elektrycznych, przekaźniki – statyczne nadmiarowo – prądowe z przekładnikami, przekaźniki czasowe, przekaźniki
upływowe, przekaźniki sterownicze, przekaźniki termiczne,
stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej,
urządzenia rozdzielczo – sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, dzielniki napięcia, elektryczna aparatura rozdzielcza i sterownicza, skrzynki bezpiecznikowe,
podstawy bezpiecznikowe, łączniki krzywkowe, odłączniki,
rozłączniki, przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki
samoczynne, uziemiacze, przekładniki, czujniki temperatury, dławiki, elektromagnesy, osprzęt elektroinstalacyjny, liczniki energii cieplnej, przetworniki przepływu, wodomierze,
urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed
udarem napięciowym, ograniczniki przepięć w sieciach
i obwodach elektrycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię elektryczną, złącza elektryczne, aparatura
kontrolno – pomiarowa i urządzenia specjalne, aparatura
elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe do sieci
dwu, trój i czteroprzewodowej, liczniki do pomiaru energii
czynnej i biernej, liczniki do pomiaru energii dwutaryfowe
i specjalne, liczniki wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe
jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym,
trójfazowe liczniki energii elektrycznej z elektronicznym
wskaźnikiem mocy maksymalnej, liczniki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów,
rejestratory, wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej i średnich mocy, wielofunkcyjne elektroniczne liczniki energii elektrycznej, elektroniczne
liczniki jedno i trójfazowe, przyrządy kontrolno – pomiarowe do pojazdów samochodowych, czujniki ciśnienia oleju,
czujniki sygnalizacji ciśnienia oleju lub powietrza, czujniki
poziomu paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej,
wyłączniki termiczne współpracujące z wentylatorem układu chłodzenia silnika samochodowego, wskaźniki ciśnienia
oleju, wskaźniki temperatury wody, wskaźniki poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy
kontrolne parametrów eksploatacyjnych pojazdów (deski
rozdzielcze), urządzenia pomiarowe, automatyka stacyjna,
stacje SN/nn, telemechanika stacji SN i WN, zabezpieczenia
i automatyka SN i WN, sterowniki reklozerów i rozłączników
napowietrznych, sterowniki złączy kablowych SN, sterowniki stacji transformatorowych SN/nN, sterowniki obiektów
generacji rozproszonej, sterowniki dla sieci nN, sterowniki
i konwertery komunikacyjne, zasilacze, programy komputerowe, 37 usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii elektrycznej, usługi w zakresie
instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii cieplnej, instalowanie, naprawa i konserwacja systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej, instalowanie,
naprawa i konserwacja aparatury górniczej, instalowanie,
naprawa i konserwacja aparatury łącznikowej, usługi w zakresie instalowania, konfigurowania i uruchamiania systemów sterownia i nadzoru oraz zarządzania danymi.
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(210) 517125
(220) 2020 08 13
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540)
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miarowych i aparatury kontrolno pomiarowej, instalowanie,
instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury łącznikowej,
usługi w zakresie instalowania, konfigurowania i uruchamiania systemów sterownia i nadzoru oraz zarządzania danymi.
(210) 517134
(220) 2020 08 14
(731) MAKUCH MARCIN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ELMOT
(510), (511) 7 części do rozruszników, 12 części do rozruszników pojazdów lądowych.

(531) 26.04.04, 26.04.09, 29.01.12, 28.05
(510), (511) 9 aparaty i urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: elektroniczne wskaźniki działania obwodów
elektrycznych, przekaźniki – statyczne nadmiarowo – prądowe z przekładnikami, przekaźniki czasowe, przekaźniki
upływowe, przekaźniki sterownicze, przekaźniki termiczne,
stacje transformatorowe, urządzenia nadawcze telewizyjne i radiowe, aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej,
urządzenia rozdzielczo – sterownicze, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, dzielniki napięcia, elektryczna aparatura rozdzielcza i sterownicza, skrzynki bezpiecznikowe,
podstawy bezpiecznikowe, łączniki krzywkowe, odłączniki,
rozłączniki, przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki
samoczynne, uziemiacze, przekładniki, czujniki temperatury,
dławiki, elektromagnesy, osprzęt elektroinstalacyjny, liczniki
energii cieplnej, przetworniki przepływu, wodomierze, urządzenia ograniczające przepięcia, ochraniacze przed udarem
napięciowym, ograniczniki przepięć w sieciach i obwodach
elektrycznych, maszyny sprzedające automatycznie energię
elektryczną, złącza elektryczne, aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia specjalne, aparatura elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej,
liczniki jedno i trójfazowe do sieci dwu, trój i czteroprzewodowej, liczniki do pomiaru energii czynnej i biernej, liczniki
do pomiaru energii dwutaryfowe i specjalne, liczniki wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym, liczniki wielotaryfowe jedno i trójfazowe
z przełącznikiem czasowym, trójfazowe liczniki energii elektrycznej z elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej,
liczniki trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy
i energii elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem impulsów, rejestratory, wielokanałowe urządzenia
do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej i średnich
mocy, wielofunkcyjne elektroniczne liczniki energii elektrycznej, elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe, przyrządy kontrolno – pomiarowe do pojazdów samochodowych,
czujniki ciśnienia oleju, czujniki sygnalizacji ciśnienia oleju
lub powietrza czujniki poziomu paliwa, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, wyłączniki termiczne współpracujące
z wentylatorem układu chłodzenia silnika samochodowego, wskaźniki ciśnienia oleju, wskaźniki temperatury wody,
wskaźniki poziomu paliwa, prędkościomierze z licznikiem kilometrów, zestawy kontrolne parametrów eksploatacyjnych
pojazdów ( deski rozdzielcze), urządzenia pomiarowe, automatyka stacyjna, stacje SN/nn, telemechanika stacji SN i WN,
zabezpieczenia i automatyka SN i WN, sterowniki reklozerów
i rozłączników napowietrznych, sterowniki złączy kablowych
SN, sterowniki stacji transformatorowych SN/nN, sterowniki obiektów generacji rozproszonej, sterowniki dla sieci nN,
sterowniki i konwertery komunikacyjne, zasilacze, programy
komputerowe, 37 usługi w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji liczników energii elektrycznej, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji liczników energii
cieplnej, instalowanie, naprawa i konserwacja systemów po-

517135
(220) 2020 08 14
DŻBIK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
PRODUKCYJNE DAVOS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież,
nakrycia głowy.
517136
(220) 2020 08 14
DŻBIK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
PRODUKCYJNE DAVOS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PER PP MIO
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież.
517137
(220) 2020 08 14
DŻBIK ELŻBIETA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
PRODUKCYJNE DAVOS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PER MIO LINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież.
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517156
(220) 2020 08 14
BOŻENA ROŻENEK, ZBIGNIEW ROŻENEK MEDIA LAB
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETIM MAPPER
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 adaptery kart komputera, akceleratory graficzne, akceleratory karty graficznej, akceleratory wideo, analogowe moduły wejścia/wyjścia [I/O], aparatura interfejsowa
do komputerów, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje
do łączności maszyna-maszyna [M2M], aplikacje do odzyskiwania informacji, aplikacje do pobrania, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe
do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami,
aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, aplikacje komputerowe do urządzeń
nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, aplikacje programowe do pobrania do użytku
z drukarkami trójwymiarowymi, bufory danych, bufory komputerowe, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, chipsety
komputerowe, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, cienki klient, cyfrowe moduły wejścia/wyjścia [i/o], części
do komputerów, dodatkowe płytki obwodów drukowanych,
dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem sieciowym, duplikatory HDD,
dyski twarde, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edytor HTML, elektroniczne bazy danych, elektroniczne chipy pamięciowe z układem scalonym,
elektroniczne elementy składowe do komputerów, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne notatniki, elektroniczne
obwody pamięci, elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], folie ochronne do tabletów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, elektroniczne rejestratory wyników,
etui do tabletów, freeware [oprogramowanie darmowe], futerały na komputery przenośne, futerały na tablety, generatory zegarowe do komputerów, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), inteligentne bramy dla pamięci masowej zdefiniowanej programowo [SDS], inteligentne bramy
do analizy danych w czasie rzeczywistym, inteligentne bramy do wstępnego przetwarzania danych, inteligentne bramy do komunikacji, interaktywne bazy danych, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, interaktywne systemy komputerowe, interfejsy elektroniczne do platform symulatora
ruchu, interfejsy komputerowe, interfejsy magistrali danych,
karty dźwiękowe, karty faksmodemów do komputerów, karty graficzne, karty interfejsowe do komputerów, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów drukowanych, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty mikroprocesorowe, karty pamięci o dostępie swobodnym [ram], karty pamięci z obwodami scalonymi, karty rozszerzenia, karty rozszerzeń do komputerów,
karty rozszerzeń do mikrokomputerów, klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty,
kodowane programy, kompilatory, komponenty i części
do komputerów, komputerowe chipsety do użytku w trans-
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misji danych do i z jednostek centralnych [CPU], komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające,
komputerowe karty sieciowe, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do kompresji danych, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, komputerowe płyty
główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe
systemy operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe urządzenia sterujące, komputery
do nawigacji samochodowej, komputery, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery do pojazdów
bezzałogowych, komputery do użycia z rowerami, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery do zarządzania urządzeniami sterującymi do samolotów, tablety, komputery kieszonkowe do robienia notatek, komputery kwantowe, komputery łącznościowe, komputery osobiste, komputery podróżne, komputery pokładowe, komputery procesowe, komputery przenośne, komputery typu all-in-one,
komputery typu mainframe, kontrolery raid [nadmiarowa
macierz niezależnych dysków], kontrolery ruchu, koprocesory matematyczne, laptopy hybrydowe, laptopy konwertowalne, magistrale komputerowe, magnetyczne dyski twarde,
magnetyczne napędy dysków twardych, mikrochipy, mikrokomputery, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, mikroprocesory, mikroukłady komputerowe [chipy], minikomputery, minikomputery przenośne [PC on stick], mobilne aplikacje, modemy, moduły komputerowe, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, monitory [programy
komputerowe], multimedialne karty akceleratora, nagrane
karty pamięci typu flash, nagrane programy komputerowe,
napędy CD-ROM, napędy dyskowe, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, obudowy komputerowe, obudowy przystosowane do komputerów, obwody scalone do ulepszania wyświetlania grafik i wideo, odtwarzacze laserowe płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt,
okulary inteligentne, oprogramowanie, oprogramowanie
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie biometryczne, oprogramowanie bios [podstawowego
systemu wejścia-wyjścia], oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie bufora wydruku,
oprogramowanie business intelligence, oprogramowanie
CAD-CAM, oprogramowanie chroniące przed programami
szpiegującymi, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie dekoderów, oprogramowanie diagnostyczne
i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie
dla studentów, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do analizy mowy, oprogramowanie
do analizy twarzy, oprogramowanie do animacji, oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie

34

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD],
oprogramowanie do automatyki domowej, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji
przemysłowej, oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, oprogramowanie do day tradingu, oprogramowanie do desek rozdzielczych, oprogramowanie do diagramów, oprogramowanie do edycji wideo, oprogramowanie
do edytowania, oprogramowanie do edytowania treści audio, oprogramowanie do eksploracji danych, oprogramowanie do elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych
[EAS], oprogramowanie do elektronicznych systemów
wspomagających proces kierowania, oprogramowanie
do eliminacji hałasu, oprogramowanie do extranetu, oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych,
oprogramowanie do generowania obrazów wirtualnych,
oprogramowanie do grafiki, oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej
sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie
do inteligentnych umów, oprogramowanie do inteligentnej
produkcji, oprogramowanie do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], oprogramowanie do integracji sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych
zbiorów danych, oprogramowanie do integracji segmentów
kontroli, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do intranetu, oprogramowanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogramowanie
do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii
produktu, oprogramowanie do komputerowo wspomaganego konstruowania [CAE], oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do konserwacji
prewencyjnej, oprogramowanie do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, oprogramowanie do kontroli oświetlenia do użytku w obiektach komercyjnych i przemysłowych, oprogramowanie do kontroli ruchu, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie
do kontroli środowiska, oprogramowanie do kontroli treści,
oprogramowanie do konwersji języka naturalnego na komendy wykonywane przez maszynę, oprogramowanie
do kryptografii, oprogramowanie do małej poligrafii komputerowej [desktop publishing], oprogramowanie do map,
oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów,
oprogramowanie do mediów i publikowania, oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów, oprogramowanie do monitoringu środowiska, oprogramowanie do monitorowania kredytów, oprogramowanie do monitorowania
sieci w chmurze, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym,
oprogramowanie do niezawodności oprogramowania,
oprogramowanie do niezawodności sprzętu komputerowego, oprogramowanie do obsługi elementów obwodów scalonych i zarządzania nimi, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci [WAN], oprogramowanie do obsługi sieci VPN
[Wirtualna Sieć Prywatna], oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, oprogramowanie
do ochrony prywatności, oprogramowanie do odzyskiwania
informacji, oprogramowanie do operacji wykonywanych
po stronie serwera [server-side], oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi
i elektronicznymi, oprogramowanie do optycznego rozpoznawania kodów kreskowych [OBR], oprogramowanie
do optymalizacji, oprogramowanie do optymalizacji kampa-
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nii PPC [Pay Per Click], oprogramowanie do optymalizacji
wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne
miasto, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogramowanie do poczty
elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie
do pracy zespołowej, oprogramowanie do prezentacji, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do produkcji
wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do prognoz
rynkowych, oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego mikrofal, oprogramowanie do projektowania reklam
on-line na stronach internetowych, oprogramowanie
do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń,
oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji
za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie
do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania
tekstu, oprogramowanie do przetwarzania danych i obrazów do tworzenia modeli trójwymiarowych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie
do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do publikowania, oprogramowanie
do raportowania, oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, oprogramowanie do rozpoznania mowy, oprogramowanie do rozpoznawania gestów, oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, oprogramowanie do rozpoznawania
znaków, oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, oprogramowanie do rozwoju gier, oprogramowanie do rozwoju mediów, oprogramowanie do rozwoju
produktów, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej
i rozszerzonej, oprogramowanie do satelitarnych systemów
nawigacyjnych, oprogramowanie do serwera aplikacji, oprogramowanie do serwera komunikacyjnego, oprogramowanie do serwera mediów, oprogramowanie do serwera plików, oprogramowanie do serwera pocztowego, oprogramowanie do serwera pośredniczącego, oprogramowanie
do serwera proxy, oprogramowanie do serwera wirtualnego,
oprogramowanie do serwera wydruku, oprogramowanie
do serwerów baz danych, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania maszynami, oprogramowanie do sterowania pojazdami, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do sterowania urządzeniami i przyrządami do oświetlenia scenicznego, oprogramowanie do symulatorów pojazdów, oprogramowanie
do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramowanie do systemów informacji
geograficznej [GIS], oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, oprogramowanie do systemów wykrywania
wtargnięć [IDS], oprogramowanie do systemów rezerwacji,
oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy,
oprogramowanie do sztucznej inteligencji do pojazdów,
oprogramowanie do ściągania długów, oprogramowanie
do tabletów, oprogramowanie do telewizji interaktywnej,
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do te-
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lewizji przemysłowej [CCTV], oprogramowanie do testowania oprogramowania, oprogramowanie do testowania
sprzętu komputerowego, oprogramowanie do testów, oprogramowanie do tomografii rentgenowskiej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie
do trójwymiarowej grafiki komputerowej, oprogramowanie
do tworzenia aplikacji, oprogramowanie do tworzenia sieci
komputerowej, oprogramowanie do uczenia maszynowego,
oprogramowanie do uczenia maszynowego dla reklamy,
oprogramowanie do uczenia maszynowego do analizy,
oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uczenia maszynowego do monitoringu, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego [UPI], oprogramowanie do uczenia maszynowego dla
sektora finansów, oprogramowanie do urządzeń do tomografii dynamicznej, oprogramowanie do usuwania błędów,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do uzyskiwania dostępu do treści, oprogramowanie do użytku we wspomaganym kierowaniu pojazdami, oprogramowanie do wideo interaktywnego, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do wirtualnej klasy, oprogramowanie do wprowadzania danych dotyczących ćwiczeń, oprogramowanie do wsparcia systemu, oprogramowanie do wsparcia produkcji, oprogramowanie do wtyczek
[plug-in], oprogramowanie do wykonywania płatności,
oprogramowanie do wykrywania ognia, oprogramowanie
do wykrywania zagrożenia, oprogramowanie do wyświetlania wideo, oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zakładów, oprogramowanie
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu,
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie
do zarządzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie
do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania
łańcuchem dostaw, oprogramowanie do zarządzania
na miejscu, oprogramowanie do zarządzania obrazem, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania relacjami
z klientami, oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania ruchem, oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM],
oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie
do zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPA], oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie
edukacyjne, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie Enterprise Content Management [ECM], oprogramowanie firmowe, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowych
systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowych
wygaszaczy ekranu, oprogramowanie komputerowe krojów
czcionek, oprogramowanie komputerowe poprawiające
możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie komputerowe
stosowane do zdalnego monitorowania liczników, oprogra-
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mowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci komputerowej,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności
wydawniczej, oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie sprzętu sportowego, oprogramowanie
komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp
do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań
dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, oprogramowanie
komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie laptopów przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie konferencyjne, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi,
oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników
sieci komputerowych, oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania,
oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób
trzecich, oprogramowanie medialne, oprogramowanie
miernicze, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie nawigacyjne, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN,
oprogramowanie operacyjne USB [uniwersalnej magistrali
szeregowej], oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie
przemysłowe, oprogramowanie przetwarzające obrazy
do kamer w pojazdach, oprogramowanie referencyjne,
oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie sensoryczne, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie społeczne, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie spoolera wydruku, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie sterujące serwerem
umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania
treścią], oprogramowanie systemów informacyjnych zarządzania [MIS], oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie testowe, oprogramowanie topologii
siatki, oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania
i kryptografii, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, oprogramowanie
związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, osłony na klawiatury komputerowe, pakiety biurowe
[oprogramowanie], pakiety oprogramowania, pakiety programów, pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, pamięci komputerowe, pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci półprzewodnikowe, pamięci układów scalonych, pamięć flash, pamięć optyczna, platformy do kontro-
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li korekty [oprogramowanie], platformy edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie],
platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie],
platformy oprogramowania do zarządzania współpracą,
platformy oprogramowania komputerowego, platformy
oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, płytki obwodów drukowanych do komputerów, płyty
do komputerów osobistych [PC], płyty dodatkowe [płyty
córki], płyty główne, płyty procesorów centralnych, płyty
sieciowe, płyty systemowe [karty matki], pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania
danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów
do druku, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, pobieralne oprogramowanie
komputerowe do zarządzania informacjami, podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, podkładki chłodzące
do notebooków, podręczne komputery, podręczniki użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogramowania zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach lub
płytach CD-ROM, podwodne komputery nurkowe, podzespoły komputerowe, pokładowe systemy elektroniczne
w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania jazdy, procesory centralne, procesory
główne (CPU), procesory graficzne [GPU], procesory użytkowe, procesory danych, programy do drukarek, oprogramowanie komputerowe [programy], programy komputerowe
do korzystania z Internetu i sieci www, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika,
programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe do przetwarzania danych,
programy komputerowe do przetwarzania obrazów, programy do sieciowych systemów operacyjnych, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów,
programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy komputerowe do zarządzania
projektami, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy na smartfony,
programy komputerowe nagrane, programy narzędziowe
do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line,
programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych,
programy systemów operacyjnych, przenośne napędy dysków twardych do komputerów, radiatory, ramy montażowe
do sprzętu komputerowego, rdzenie mikroprocesorowe, rejestratory danych, rozpraszacze ciepła do komputerów, równoległe porty komputerowe, samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku w pojazdach, serwery do hostingu
www, serwery internetowe, serwery intranetowe, serwery
komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwe-
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ry komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików,
serwery poczty elektronicznej, serwery sieci komputerowych, serwery sieciowe, serwery w chmurze, shareware
[oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez
opłat na czas próbny], silniki baz danych, sprzęt do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania,
sprzęt do zapisu danych, sprzęt komputerowy, stacja dysków
CD-ROM, stacje dokujące, stacje dokujące do tabletów, stacje robocze [urządzenia komputerowe], sterowniki dysków
twardych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki urządzeń, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, stojaki na sprzęt komputerowy, superkomputery, symulatory
urządzeń, systemy identyfikacji biometrycznej, systemy
komputerowe, systemy operacyjne, szafy przeznaczone
do zainstalowania w nich komputerów, szeregowe porty
komputerowe, tablice elektroniczne, torby do noszenia komputerów, układy logiczne, układy scalone, układy scalone
do konkretnych zastosowań, układy scalone zawierające
kompletny system elektroniczny [SoC - System on a Chip],
układy scalone hybrydowe, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do nagrywania, urządzenia do nanoszenia czasu i daty, urządzenia do sprawdzania pisowni, urządzenia do symulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy testujące, urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, komputerowe
urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele],
urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników,
urządzenia mikrokomputerowe, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, urządzenia pamięciowe do użytku z urządzeniami do przetwarzania danych, urządzenia
typu Hand-Held, urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania,
użytkowe programy komputerowe do pobrania, wbudowane oprogramowanie, wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory chłodzące wewnętrzne do komputerów,
wentylatory do procesorów głównych [CPU], wstępnie nagrane programy komputerowe, wygaszacze ekranu, zapisane oprogramowanie komputerowe, zegary do procesorów
głównych [CPU], zestawy chipów graficznych o wysokiej rozdzielczości, zestawy narzędzi do rozwoju oprogramowania
(SDK), zestawy układów scalonych, zewnętrzne dyski twarde
do komputerów, zintegrowane pakiety oprogramowania,
zintegrowane pakiety oprogramowania komputerowego
do automatyzacji laboratoriów, zmieniacze automatyczne
[jukebox] do komputerów, oprogramowania do wykrywania
ryzyka, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe
do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie
komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści,
oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych,
oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie
komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS],
oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania
komputerem i jego obsługi, oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej
komputerowo, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokal-
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nej, oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie
komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe
do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio
i wideo, oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe
do kontrolowania oświetlenia, oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów na formaty elektroniczne, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie
komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania
systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, oprogramowanie komputerowe
do opracowywania dynamicznych witryn internetowych,
oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów
i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami,
oprogramowanie komputerowe do strojenia instrumentów,
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do śledzenia zachowania kierowcy,
oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych
na ataki, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia krojów czcionek i zestawów czcionek drukarskich, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych, oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe
do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych,
oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowania
jako portfel elektroniczny, oprogramowanie komputerowe
do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania
i analizy, oprogramowanie komputerowe do poszerzania
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, oprogramowanie komputerowe do programowania maszyn faksymilowych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do reklamy, oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji
między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
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w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie
komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie do zarządzania budynkami, oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych
pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicznymi,
oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania
w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji
i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, programy komputerowe przechowywane w formie
cyfrowej, programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, aplikacje do klasyfikowania danych, aplikacje do klasyfikowania produktów technicznych, aplikacje do klasyfikowania wyrobów, oprogramowanie do handlu hurtowego, oprogramowanie do katalogowania danych, oprogramowanie do katalogowania wyrobów,
oprogramowania do klasyfikowania danych, oprogramowanie do klasyfikowania produktów technicznych, oprogramowanie do klasyfikowania wyrobów, system do klasyfikacji
danych, system do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, oprogramowanie do klasyfikacji informacji, 42 administracja serwerami pocztowymi, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron internetowych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, analizy wykonalności
projektu, badania dotyczące programów komputerowych,
badania dotyczące projektowania, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii, badania dotyczące
technologii budowy maszyn, badania dotyczące technologii
telekomunikacyjnych, badania inżynieryjne, badania konstrukcji za pomocą alpinizmu przemysłowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania projektów
inżynieryjnych, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów
komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania techniczne, badania technologiczne, badania
technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie
nauki prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii prowadzone
przez inżynierów, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania w dziedzinie techniki, badania i do-
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radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania
w zakresie projektowania komputerów, badania z zakresu
skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych,
badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain],
chmura obliczeniowa, cyfrowe rozproszone magazynowanie, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
digitalizacja dokumentów, digitalizacja dźwięku i obrazów,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych,
doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne
dotyczące obsługi komputerów, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w zakresie produkcji,
doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych,
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją
oprogramowania komputerowego, projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z używaniem
sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie opracowywania produktów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania
systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem
strony internetowej, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, oprogramowanie jako
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usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich
sieci neuronowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego,
platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi oprogramowania jako
usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], dostarczanie raportów inżynieryjnych,
dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dzierżawa urządzeń komputerowych, edycja programów komputerowych,
eksploracja danych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w Internecie, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, Fog computing, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji
multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych
treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej on-line
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting komputerowych baz danych, hosting
obiektów internetowych on-line dla osób trzecich, hosting
obiektów on-line do prowadzenia dyskusji interaktywnych,
hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting platform
w Internecie, hosting podkastów, hosting videocastów, hosting portali internetowych, hosting stron internetowych,
hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting strony internetowej on-line do tworzenia i hostingu
mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych,
hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, informatyka śledcza, infrastruktura jako usługa (IaaS), instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja programów komputerowych, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu,
instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
sprzętowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria
oprogramowania, inżynieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie
muzyki cyfrowej, kodowanie obrazu cyfrowego, kodowanie
wiadomości, kompilacja informacji związanych z systemami
informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania
danych, kompilacja programów komputerowych, kompilacja
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stron internetowych, kompresja cyfrowa komputerowych
danych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, komputerowe badania wykonalności, komputerowe
planowanie awaryjne (DRP), komputerowy podział czasu,
konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania,
konfiguracja systemów i sieci komputerowych, instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja programów komputerowych, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola dostępu jako usługa
[ACaaS], konwersja danych elektronicznych, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich,
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną,
konwersja danych i programów komputerowych [inna niż
konwersja fizyczna], konwersja tekstu na format cyfrowy,
konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne
formy treści cyfrowych, łańcuch bloków jako usługa [BaaS],
modyfikowanie programów komputerowych, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitoring systemów sieciowych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania
komputerowego dla systemów komputerowych, instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
Naukowe usługi programowania komputerów, obiekty
i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego, obsługa komputerowego podziału czasu, obsługiwanie wyszukiwarek, oceny techniczne związane z projektowaniem, oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, oceny w dziedzinie technologii wykonywane
przez inżynierów, odbudowa baz danych na rzecz innych,
odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych ze smartfonów, oferowanie
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, opracowywanie baz danych,
opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników
dźwięku i obrazu, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie
i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie komputerów, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie
oprogramowania do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD], opracowywanie oprogramowania
do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu, opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych
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z i na inne protokoły, opracowywanie oprogramowania
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
obrazu, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania
do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania
systemowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo,
opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM],
opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania sprzętowego,
opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie programów do danych, opracowywanie programów
do komputerów, opracowywanie programów do symulacji
eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych,
opracowywanie programów komputerowych do systemów
elektronicznych kas rejestrujących, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych
(oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM),
opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci
komputerowych, opracowywanie sprzętu dla operatorów
audio i wideo, opracowywanie sprzętu do konwertowania
danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania
danych multimedialnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji
treści multimedialnych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, oszacowania w dziedzinie
technologii wykonywane przez inżynierów, pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów komputerowych, pisanie programów do przetwarzania danych, pisanie
programów kontrolnych, pisanie techniczne, planowanie
projektów technicznych, planowanie projektu, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz
osób trzecich, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca plat-
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formy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako usługa
[PaaS], pomiary inżynieryjne, pomoc w zakresie technologii
informacyjnej, Poradnictwo informatyczne, porady techniczne związane z komputerami, Powielanie oprogramowania
komputerowego, powielanie programów komputerowych,
Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie animacji komputerowych, programowanie
aplikacji multimedialnych, programowanie komputerów,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie
komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania
i przesyłania danych, programowanie komputerów do celów
telekomunikacji, programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP], programowanie
oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania
do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu,
transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych,
programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie programów do przetwarzania
danych, programowanie programów zabezpieczających
przed zagrożeniami internetowymi, programowanie sprzętu
do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie
animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie baz
danych, projektowanie broszur, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie druków, projektowanie działań
zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie ekspertyz pól naftowych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych,
projektowanie elementów optycznych, projektowanie form,
projektowanie gier, projektowanie graficzne, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bez-
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przewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie
baz danych, projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed
zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie
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systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie i testowanie
nowych produktów, projektowanie i wdrażanie sieciowych
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
języków komputerowych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie konstrukcji, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo w celu tworzenia
tożsamości firm, projektowanie maszyn przemysłowych,
projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie metod produkcji, projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie modeli, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie narzędzi, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie nazw firmowych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowych
baz danych, projektowanie oprogramowania sterowników,
projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych, projektowanie optycznych i mikrooptycznych komponentów, projektowanie płytek obwodów elektrycznych,
projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów,
projektowanie pomiarów geologicznych, projektowanie pomiarów geodezyjnych, projektowanie portali sieciowych,
projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania
powodziom, projektowanie produktów, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie
programów komputerowych, projektowanie przyrządów,
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu
terenów wodą powodziową, projektowanie rurociągów,
projektowanie sieci dróg, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji
komputerowych, projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura,
projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści
multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji
treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do transportu towarów, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego,
projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie systemów
elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów
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komunikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów magazynowania danych,
projektowanie systemów oprogramowania graficznego,
projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie systemów
składowania, projektowanie systemów wyposażenia sklepów, projektowanie techniczne, projektowanie telefonów,
projektowanie transformatorów elektromagnetycznych
na zamówienie, projektowanie układów scalonych, projektowanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie urządzeń i maszyn
w zakresie techniki napełniania, projektowanie urządzeń
i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek,
projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów
produkcyjnych, projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, projektowanie wzorów, projektowanie zabawek, projektowanie zegarków, projektowanie znaków, projektowanie
znaków towarowych, prowadzenie badań inżynierskich, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie
filmów w postaci elektronicznej, przechowywanie obrazów
fotograficznych w formie elektronicznej, przeprowadzanie
studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, przygotowywanie programów do przetwarzania danych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie raportów związanych
z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu
do wzornictwa użytkowego, przygotowywanie sprawozdań
w zakresie grafiki, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową,
rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu
komputerowego, rysowanie konstrukcji, rysunek techniczny,
rysunek techniczny maszynowy, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, sporządzanie
raportów dotyczących programowania komputerowego,
sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących projektowania,
sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie raportów technicznych, Studia wykonalności w zakresie komputerów, studium wykonalności technicznej, szyfrowanie muzyki
cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu komputerowego, testy inżynieryjne, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
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tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie platform komputerowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie
programów do przetwarzania danych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu,
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych
i modułów napędowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tymczasowe elektroniczne
przechowywanie informacji i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do obsługi transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci
komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności
wydawniczej i drukarskiej, Uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników,
udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu
komputerowego, udostępnianie obiektów komputerowych
współdzielonych czasowo, udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych,
udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach
danych, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych programów
i urządzeń komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji na temat komputerów, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania
produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
ulepszanie oprogramowania komputerowego, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania,
umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych on-line nie do po-
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brania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do tłumaczenia języków,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych
i generowania raportów, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści multimedialnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywania
stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania
bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania
zapasami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, utrzymywanie baz danych, utrzymywanie zapisów komputerowych, wdrażanie programów
komputerowych w sieciach, wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem
dostępu do komputerów, wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, wynajem infrastruktury centrów danych, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem pamięci serwerowej, wynajem programów komputerowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu,
wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych
baz danych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania
do zarządzania zapasami, wypożyczanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie programów do przetwarzania danych,
wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagro-
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żeniami internetowymi, wypożyczanie sprzętu do projektowania, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz
komputerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, wypożyczanie wyposażenia komputerowego,
wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie czasowego
użytkowania oprogramowania on-line, nie do pobrania,
do celów edycji tekstu, zapewnianie infrastruktury centrów
danych, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie oprogramowania
on-line, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku
w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania on-line, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi,
zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym,
zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych
[ITSM], zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, zdalne administrowanie serwerem,
znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu
komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego
w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed
nielegalnym dostępem do sieci, usługi deszyfrowania danych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi digitalizacji
map, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi
doradcze w dziedzinie informatyki kwantowej, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia
jakości oprogramowania, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie oprogramowania,
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze
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w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie
sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi
w zakresie doradztwa technicznego, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy hostingu
w chmurze, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi graficzne, usługi artystów grafików, usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi
informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci
komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi
informatyki kwantowej, usługi inżynierii oprogramowania
w zakresie programów do przetwarzania danych, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne
związane z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi
kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym,
usługi komputerowe do analizy danych, usługi komputerowe
w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, usługi
komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, usługi
konfiguracji sieci komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogramowania, usługi konsultacyjne
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie technologii,
usługi migracji danych, usługi monitorowania systemów
komputerowych, usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi
powielania programów komputerowych, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi
programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi
programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych
do przesyłania danych, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania systemów
do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania
technologicznego, usługi projektowania w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowania
w odniesieniu do komputerów, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
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usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi
projektowania związane z układami scalonymi, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektów graficznych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych,
usługi szyfrowania danych, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi technologiczne w zakresie
komputerów, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi
testowania użyteczności witryn internetowych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, usługi uwierzytelniania w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w dziedzinie programowania komputerów, usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, usługi w zakresie aktualizacji baz danych
oprogramowań, usługi w zakresie aktualizacji programów
komputerowych, usługi w zakresie badań komputerowych,
usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, usługi
w zakresie digitalizacji wykresów, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej,
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi w zakresie
komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie ochrony przed
spamem, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie pisania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie planowania i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania i programowania
komputerów, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie projektowania oprogramowania
do elektronicznego przetwarzania danych, usługi w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
przechowywania danych elektronicznych w chmurze, usługi
w zakresie redagowania programów komputerowych, usługi
w zakresie sieci komputerowej, usługi w zakresie sieciowych
zapór komputerowych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie zabezpieczania danych,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi związane
z opracowywaniem baz danych, opracowywanie systemów
do klasyfikacji danych, opracowywanie systemów do klasyfikacji produktów technicznych, opracowywanie systemów
do klasyfikacji wyrobów, programowanie oprogramowania
do klasyfikacji danych, produktów technicznych i wyrobów,
tworzenie systemów komputerowych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania, tymczasowe
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udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do klasyfikacji danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, udostępnianie niepobieralnego oprogramowania,
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do klasyfikacji danych, udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania do klasyfikacji danych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania do klasyfikacji wyrobów
i produktów technicznych, usługi udostępnienia oprogramowania, usługi udostępnienia oprogramowania do klasyfikacji danych, usługi udostępnienia oprogramowania do klasyfikacji wyrobów i produktów technicznych, usługi w zakresie aktualizacji aplikacji, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowań, usługi w zakresie aktualizacji systemów, wdrażanie programów komputerowych i systemów, wdrażanie
rozwiązań informatycznych.
517214
(220) 2020 08 17
DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DHL PACZKOPUNKTY

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne,
przyczepy, samochody, ciągniki, ciężarówki, drony cywilne,
drony dostawcze, przyczepy (pojazdy), 35 fotokopiowanie,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
telewizyjna (reklama -), tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, 36 celne (agencje -), finansowe (usługi -),
39 spedycja, towary (dostarczanie -), wypożyczanie ciężarówek, przyczepy (pojazdy), usługi kurierskie (wiadomości lub
dostawy), transport, pakowanie towarów, logistyka transportu, informacja o transporcie, informacja o składowaniu, dostawa towarów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, fracht, fracht [przewóz towarów], kierowcy (usługi -), magazynowanie (informacja o -),
pośrednictwo frachtowe, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, samochodowy (transport -),
składowanie towarów, 42 projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, oprogramowanie
komputerowe (aktualizacja -), oprogramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie -), oprogramowanie komputerowe
(instalacje -), oprogramowanie komputerowe (konserwacja -),
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

517218
(220) 2020 08 17
SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARAYA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia,
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki
do mycia twarzy, środki bakteriobójcze, środki oczyszczające, żele antybakteryjne, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, żele nawilżające do użytku osobistego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty
bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne,
spraye antybakteryjne, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, chusteczki antybakteryjne, opodeldok [maść
mydlano-kamforowa], płyny do przemywania oczu, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, higieniczne
środki nawilżające, preparaty antybakteryjne przeciwtrądzikowe, sole mineralne do kąpieli, 35 sprzedaż hurtowa,
sprzedaż detaliczna, sprzedaż on-line, import, eksport:
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, środków dezynfekujących do użytku domowego, środków przeciwdrobnoustrojowych do mycia rąk, antybakteryjnych środków do mycia, antybakteryjnych środków do mycia rąk,
antybakteryjnych środków do mycia twarzy, środków bakteriobójczych, środków oczyszczających, żeli antybakteryjnych, antybakteryjnych żeli na bazie alkoholu do odkażania
skóry, żeli nawilżających do użytku osobistego, płynów
dezynfekujących [innych niż mydło], preparatów bakteriobójczych [innych niż mydło], preparatów antybakteryjnych,
sprayi antybakteryjnych, mydeł antybakteryjnych, mydeł
dezynfekujących, chusteczek antybakteryjnych, opodeldoków [maść mydlano-kamforowa], płynów do przemywania oczu, przeciwdrobnoustrojowych płynów do mycia
twarzy, higienicznych środków nawilżających, preparatów
antybakteryjnych przeciwtrądzikowych, soli mineralnych
do kąpieli.
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(540) PROCER group

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, usługi elektryków,
usługi hydrauliczne, wynajem koparek, wynajem sprzętu
budowlanego, usługi dekarskie, usługi stoczniowe.
517312
(220) 2020 08 20
BASTER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APPROVE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
45 doradztwo prawne, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

517330
(220) 2020 08 20
BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(znak słowno-graficzny)
KASTEL OD 1856 GŁUBCZYCKIE PIWO JASNE PEŁNE

517297
(220) 2020 08 19
WRÓBLEWSKA KRYSTYNA WRÓBLEWSKA EVENT,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRÓBLEWSKA BUSINESS EVENT
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, kompleksowa organizacja imprez rozrywkowych, edukacyjnych,
konferencji, kongresów, koncertów.
517304
(220) 2020 08 19
INSTALMAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 07.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 27.07.01,
24.01.05, 26.13.25, 24.07.01, 25.01.15, 25.05.02
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

517336
(220) 2020 08 20
AZD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZD POLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 obrotnice [koleje], zwrotnice kolejowe, materiały kolejowe, podkłady kolejowe, metalowe, metalowe
zwrotnice kolejowe, materiały żeliwne do trakcji kolejowych,
skrajniki metalowe dla wagonów kolejowych, materiały metalowe do budowy linii kolejowych, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, kolejki linowe naziemne
(wyposażenie metalowe dla nawierzchni), materiały z metalu do trakcji (torów) kolejowych, 12 złącza kolejowe, tabor kolejowy, wagony kolejowe, drezyny kolejowe, wózki
[kolejnictwo], wagoniki kolejki linowej, wagony kolejowe
osobowe, wagony pasażerskie [kolejowe], kolejowe wagony restauracyjne, kolejowe wagony pasażerskie, elektryczne wagony kolejowe, wagony kolejowe towarowe, obręcze
kół kolejowych, podwozia wagonów kolejowych, nadwozia
wagonów kolejowych, bufory do taboru kolejowego, wózki
zwrotne wagonów kolejowych, koła do wagonów kolejowych, nadwozia do wagonów kolejowych, drzwi do wagonów kolejowych, siedzenia do wagonów kolejowych, wahacze zawieszenia do kolejki linowej, kolejowe (wózki zwrotne
do wagonów), wózki zwrotne do wagonów kolejowych,
mechanizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych],
wywrotki wagonowe [części wagonów kolejowych], wózki
szynowe do transportu przyczep koleją, pojazdy do poruszania się drogą kolejową.
517414
(220) 2020 08 24
GLOBCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASYIN

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi rezerwacji on-line miejsc noclegowych, pokoi i obiektów noclegowych realizowane poprzez
internetowy system rezerwacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

517439
(220) 2020 08 24
LUTY ELŻBIETA SOFT&MED, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Soft&med
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(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem
przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing
internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
marketing towarów i usług na rzecz innych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka
tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, statystyczne
zestawienia, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
usługi w zakresie tworzenia marki, testowanie marki, usługi
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie oceny
marki, usługi w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów,
promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 39 usługi dystrybucyjne,
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 kursy szkoleniowe,
kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie zapewniania kursów
szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach,
organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych,
usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkole-
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niowych, 42 usługi graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, usługi projektów graficznych,
usługi projektowania grafiki komputerowej, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, przygotowywanie sprawozdań w zakresie
grafiki, usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi ilustrowania graficznego na rzecz
osób trzecich, projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych
dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, badania
w dziedzinie mediów społecznościowych, 44 usługi spa,
usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit,
usuwanie cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi
w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
gabinety pielęgnacji skóry, salony fryzjerskie, usługi salonów
fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla
dzieci, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, stylizacja, układanie włosów, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi
rozjaśniania włosów, usługi prostowania włosów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi obcinania włosów, usługi
kręcenia włosów, usługi farbowania włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, odbudowa włosów,
mycie włosów szamponem, kuracje do włosów, dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie].

towej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi.

517453
(220) 2020 08 25
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olewnik

(531)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne,
wędliny, konserwy mięsne, drób, konserwy drobiowe, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, oleje i tłuszcze jadalne, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hur-

517481
(220) 2020 08 25
PABEMIA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zoocenter
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, nielecznicze preparaty do pielęgnacji zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 karmy dla zwierząt, pasze dla zwierząt, napoje dla
zwierząt domowych, ściółki dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, żwirek dla kota i dla
małych zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

517499
(220) 2020 08 25
KOWALCZYK IZABELA ELEVEN GROUP, Kielce
(znak słowno-graficzny)
#migrenatoNIEściema

29.01.12, 02.01.01, 02.01.23, 02.09.25, 01.15.03, 24.17.25,
27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, książki audio, książki elektroniczne
do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania
wideo, podcasty, podcasty do pobrania, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, produkcja promocyjnych
kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży świadczonych usług, organizowanie i prowadzenie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, udostępnianie
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
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usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line
w zakresie następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, nagrania wideo,
podcasty, podcasty do pobrania, materiały drukowane, książki,
publikacje edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, raporty, kartki motywacyjne, diagramy, afisze, plakaty, 41 szkolenia
edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe,
zapewnianie szkoleń on-line, prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy samoświadomości [szkolenia], trening osobisty
[szkolenie], trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], kursy
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, organizacja webinariów, organizowanie i prowadzenie targów,
wystaw i pokazów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
517506
(220) 2020 08 25
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GELLWE naturalnie pyszne Proszek do pieczenia
z cukrem wanilinowym Z NATURALNYM
EKSTRAKTEM WANILII

(210)
(731)

(531)

08.01.16, 05.07.08, 05.05.21, 05.11.13, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.15, 26.01.03
(510), (511) 30 proszek do pieczenia, cukier, wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wanilia, aromaty waniliowe, aromaty
waniliowe do celów kulinarnych, ciasta, ciastka, preparaty do pieczenia ciast i ciastek, aromaty do ciast, mieszanki
do sporządzania ciast.
517508
(220) 2020 08 25
BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaniA HOTEL
(210)
(731)

Nr ZT44/2020

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, ciastka, ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka maślane częściowo oblane
czekoladą, ciastka czekoladowe, ciasteczka solone, wyroby
ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, chrupiące ciastka
z kremem, suchary, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
artykułów żywnościowych, napojów oraz wyrobów tytoniowych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepach detalicznych, 39 wypożyczanie rowerów,
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych,
rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych,
usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży
w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi edukacyjne, usługi edukacji sportowej, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie obozów
letnich (rozrywka i edukacja), organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka),
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
szkolenie sportowe, zajęcia sportowe, sport i fitness, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, 43 usługi hotelowe, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi hoteli i moteli, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, wynajem domów letniskowych, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem zakwaterowania na urlop, usługi w zakresie obozów turystycznych
(zakwaterowanie), usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi agencji wynajmu mieszkań,
usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania (time share), usługi agencji podróży w zakresie
dokonywania rezerwacji hotelowych, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracji hotelowych, hotelowe usługi cateringowe, usługi gastronomiczne świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie,
zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi
restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady, 44 usługi spa, usługi zabiegów kosmetycznych na ciało, twarz i włosy, usługi masażu, usługi masażu sportowego, usługi manicure i pedicure,
usługi fryzjerskie.
517527
(220) 2020 08 26
ORLIK KRZYSZTOF ALFA DIRECT CENTRUM
JĘZYKOWE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALFA DIRECT CENTRUM JęZYKOWe
(210)
(731)

Nr ZT44/2020
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(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, edukacja, rozrywka i sport.
(210) 517529
(220) 2020 08 26
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) Pokój Since 1949

(531)

19.03.01, 19.03.03, 19.03.25, 03.07.16, 26.04.02, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.14, 27.07.01
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, batony.
(210)
(731)
(540)
(540)

517533
(220) 2020 08 26
PAŁOSZ GRZEGORZ FLEXA, Szabelnia
(znak słowno-graficzny)
FLEXA SOFT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 materiały ścierne.
(210)
(731)
(540)
(540)

517535
(220) 2020 08 26
PAŁOSZ GRZEGORZ FLEXA, Szabelnia
(znak słowno-graficzny)
FLEXA HARD

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 materiały ścierne.
517545
(220) 2020 08 27
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUALID

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
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wych i promocyjnych, usługi marketingowe, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, świadczenie usług
w zakresie reklamy komputerowej, kampanie marketingowe,
agencje reklamowe, planowanie strategii marketingowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, przygotowywanie kampanii reklamowych, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia danych, usługi
prowadzenia reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, kursy szkoleniowe,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie w oparciu
o komputery, 42 certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo
w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, opracowywanie metod testowych, przeprowadzanie
badań jakościowych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, sprawdzanie jakości, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi testowania zgodności,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych.
(210) 517550
(220) 2020 08 27
(731) JERZEŁKOWSKI ARKADIUSZ SRF, Rewa
(540) (znak słowny)
(540) IMPRUV
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa i wynajem nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi finansowe
i pośrednictwa finansowego, w tym obrót udziałami, akcjami, obligacjami, wekslami, wierzytelnościami, udzielanie
pożyczek, udzielanie poręczeń, factoring, leasing finansowy,
leasing operacyjny, oddawanie mienia do odpłatnego korzystania, windykacja należności, ocena zdolności kredytowej,
doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa,
sponsorowanie finansowe, wycena antyków, biżuterii i dzieł
sztuki, transfer elektroniczny kapitału, usługi ubezpieczeniowe, wymiana walut, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, pożyczki hipoteczne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, usługi deweloperskie w zakresie: handlu, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, zarządzania i administrowania nieruchomościami, wyceny nieruchomości,
usług finansowych i ubezpieczeniowych związanych z nieruchomościami, oraz doradztwa w zakresie wymienionych
usług, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjno-montażowe,
usługi deweloperskie w zakresie: usług budowlanych, instalacyjno-montażowych i wykończeniowych dotyczących
domów jedno- i wielorodzinnych, budynków komercyjnych,
użyteczności publicznej i biurowych, obiektów sportowych
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i widowiskowych, budynków produkcyjnych i handlowo-usługowych, pozostałych budynków, budowli i obiektów
budowlanych z towarzyszącą infrastrukturą, usługi dekarskie,
usługi wykończeniowe, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi konserwacji zabytków, nadzór budowlany, nadzór
autorski i inwestorski, sprzątanie i czyszczenie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, roboty wydobywcze, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi projektowe, badania i ekspertyzy
techniczne, doradztwo budowlane oraz usługi inżynierskie
(inżynieria techniczna), opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennych budowy lub rozbudowy budynków,
budowli, obiektów budowlanych i towarzyszących instalacji
i infrastruktury, opracowywanie projektów budowlanych
i wykonawczych, projektowanie budynków oraz dekoracji
wnętrz, usługi architektoniczne, usługi geodezyjne.
517551
(220) 2020 08 27
ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) ITERUM
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, maści
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
w postaci kremów, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, płynne kremy [kosmetyki], preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, preparaty biochemiczne do użytku medycznego, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty do stosowania w naturopatii, preparaty lecznicze
do pielęgnacji zdrowia, preparaty medyczne, środki nawilżające do użytku medycznego, żele do masażu do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do celów farmaceutycznych, balsamy do użytku medycznego,
balsamy przeciwbólowe, balsamy zawierające substancje lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry do łagodzenia podrażnień skóry,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne,
homeopatyczne maści przeciwzapalne, kompresy lecznicze,
kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do użytku dermatologicznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy
lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], kremy
uśmierzające ból, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze balsamy, lecznicze kremy do ciała, lecznicze kremy do skóry,
lecznicze kremy ochronne, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze żele do ciała, maści do celów farmaceutycznych,
maści lecznicze, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści
o właściwościach leczniczych, nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], preparaty dermatologiczne, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i substancje lecznicze, preparaty i artykuły higieniczne, higieniczne środki nawilżające, preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty
higieniczne do użytku medycznego, produkty higieniczne
do celów medycznych, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji
ciała, maści antyseptyczne, preparaty antybakteryjne, preparaty
(210)
(731)
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antyseptyczne, preparaty antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym,
środki antyseptyczne do pielęgnacji ran, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki do usuwania bakterii, środki odkażające, lecznicze preparaty toaletowe, biologiczne preparaty do celów medycznych.
517561
(220) 2020 08 27
MEDIASEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIASEARCH DIGITAL & MEDIA RECRUITMENTS

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo personalne, usługi rekrutacji i/lub
selekcji pracowników, personelu, pozyskiwanie personelu, usługi w zakresie wyszukiwania miejsc pracy, pośrednictwo pracy,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie badań testowych w celu oceny personelu i kadry
menedżerskiej, public relations, usługi w zakresie agencji i pośrednictwa pracy, usługi marketingowe, badania rynku, badania
rynku wynagrodzeń, badania opinii publicznej, analizy rynkowe,
doradztwo w zakresie oceny i weryfikacji personelu, doradztwo
w sprawach zarządzania personalnego, leasing pracowników,
usługi związane z naborem pracowników, usługi związane z doborem kadr, audyt personalny i organizacyjny, selekcja personelu, rekrutacja personelu, badania rynku pracy, informacja o rynku pracy, zarządzanie zbiorami informatycznymi dotyczącymi
zatrudnienia i ich przetwarzanie, outsourcing, pośrednictwo
w zatrudnianiu pracowników, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa personalnego, opracowywanie metod rekrutacji i doboru pracowników, opracowywanie i przeprowadzanie
testów psychologicznych, opracowywanie i przeprowadzanie
badań kompetencji pracowników, dobór personelu (rekrutacja) za pomocą wywiadów kompetencyjnych i/lub przy
zastosowaniu metod psychotechnicznych, przeprowadzenie
rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja umiejętności pod kątem wymagań pracodawców, konsulting dla firm w zakresie
doboru pracowników, przekazywanie i/lub udostępnianie informacji o rynku pracy, ułatwienie kontaktów z potencjalnymi
pracodawcami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów pracy,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych, reklamowych
i promocyjnych, usługi outsourcingu kadrowego, outsourcing
personalny, outplacement - usługi polegające na złagodzeniu
negatywnych konsekwencji zwolnień pracowników, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego,
opracowywanie ekspertyz z zakresu działalności gospodarczej, przeprowadzanie badań rynku i opinii publicznej, w tym
w dziedzinie działalności gospodarczej, promocja wizerunku
firmy, usług, towarów, reklama, marketing reklamowy, promocja usług poprzez dostarczanie informacji w postaci tekstu i/lub
obrazu w sieci internetowej przy pomocy komputera, wymienione usługi świadczone z wykorzystaniem narzędzi i kanałów
komunikacji elektronicznej, serwisów internetowych, transmisji
video, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące
wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych
usługach, 41 usługi szkoleniowe w zakresie metod poszukiwania pracy, szkolenia dla osób indywidualnych, w tym konsultacje
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zawodowe, doradztwo zawodowe, organizacja i prowadzenie
warsztatów dla zwalnianych osób umożliwiających aktywne
i skuteczne poszukiwanie pracy, szkolenia pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji, doradztwo w zakresie kreowania
wizerunku pracodawcy wobec własnych pracowników oraz
pracowników wobec pracodawców, poradnictwo zawodowe,
szkolenia pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji, edukacja, nauczanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów,
seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów, szkolenie i kształcenie praktyczne, w tym w związku z rynkiem pracy, e-learning,
nauczanie, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacje on-line, publikowanie materiałów szkoleniowych, danych oraz statystyk kadrowych, ww. usługi wspomagane technologią informatyczną, wymienione usługi świadczone z wykorzystaniem narzędzi i kanałów komunikacji elektronicznej,
serwisów internetowych, transmisji video, prowadzenie usług
informacyjnych we wszystkich mediach off-line i on-line, łącznie z doradztwem, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej
wymienionych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

517565
(220) 2020 08 27
LECH EWA, Podkamień
(znak słowno-graficzny)
SBP SZCZERA BRUDNA PRAWDA

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież
dziecięca, odzież skórzana, odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, odzież codzienna, odzież nieprzemakalna, paski
[odzież], topy [odzież], swetry [odzież], odzież sportowa,
kurtki [odzież], odzież do spania, okrycia wierzchnie [odzież],
odzież w stylu sportowym, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bluzki, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzki
z krótkimi rękawami, koszule, koszulki polo, koszulki bez rękawów, t-shirty z krótkim rękawem, spodnie, spodenki, spódnice, skarpetki, bielizna, czapki jako nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą.
517583
(220) 2020 08 28
IMEDICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE KING

(210)
(731)
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(531) 03.01.01, 26.02.07, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, woda [napoje], woda
litowa.
517589
(220) 2020 08 28
ADAMCZYK KRZYSZTOF FIRMA WIELOBRANŻOWA
LENA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE SHOP Kup on-line.Odbierz w sklepie.
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

517591
(220) 2020 08 28
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie okienno-drzwiowym,
aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo-ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników aluminiowych, metalowe ściany fasadowe i działowe,
metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe,
w szczególności: profile, płyty, arkusze i folie do okien, drabiny, drzwi, okna, klamki do drzwi, bramy, schody, balkony,
barierki ochronne, belki stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, metalowe
ekrany i siatki przeciw owadom, metalowa boazeria, blacha
w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, daszki metalowe dla budownictwa, drut
aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem
drutu topikowego, drut żelazny, metalowe kołatki do drzwi,
metalowe płyty do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe
odlewy, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, klamry zaciskające metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji
i klimatyzacji, konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie,
metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje
przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe
kosze dachowe w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, mate-
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riały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów
maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, metalowe ograniczniki do okien,
metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki
metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe, [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, metalowe okładziny budowlane i konstrukcyjne, metalowy osprzęt do okien, okna
skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia
drzwiowe ozdobne metalowe, okucia, metalowe do okien,
okucia okienne ozdobne metalowe, ościeżnice, metalowe,
palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, metalowe podłogi i płytki
na podłogi, metalowe podłużnice jako części nośne schodów, pokrycia dachów, metalowe, metalowe pręty i słupki
ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania,
progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia metalowe do przenoszenia ładunków, przewody jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, przewody metalowe, armatura
do przewodów sprężonego powietrza metalowa, metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe
i osprzęt do rolet, rolki, rolety ze stali, elementy metalowe
moskitier ramkowych, prowadnice do okien przesuwnych,
rurociągi zasilające metalowe, metalowe przewody i rury
centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, rusztowania
metalowe, rygle do klamek, zasuw, metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, metalowe obudowy schodów, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia
ścian w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki
do mocowania rur, metalowe śruby do łączenia przewodów,
uszczelki metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa,
metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski do rur i kabli,
zamki na zasuwy, metalowe zamki obrotowe do okien, metalowe zamknięcia do okien, w tym podnoszonych, zamknięcia
drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, zasuwy
mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiesia jako uchwyty do przenoszenia
ładunków, folie metalowe do zawijania i pakowania, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe złącza
kabli, metalowe złącza do łańcuchów, złączki rur metalowe,
żaluzje metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe,
fasady niemetalowe, elementy konstrukcyjne i materiały budowlane niemetalowe, w tym: bramy, drzwi, futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe, dźwigary, podpory, parapety, daszki,
dachówki, balustrady, ogrodzenia, belki, okładziny, kratownice i kraty, rury i kształtki rurowe, rury drenażowe i wodociągowe, nadproża, okna i ramy okienne, płyty i płytki podłogowe, okiennice, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy,
kształtowniki i listwy niemetalowe dla budownictwa, maszty
i słupy niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, rynny niemetalowe, rolety niemetalowe
i ich elementy, skrzynki niemetalowe na rolety zewnętrzne
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, altany niemetalowe i ich konstrukcje, budowlane kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, moskitiery niemetalowe i ich elementy,
szkło budowlane, w tym okienne, rusztowania niemetalowe,
schody i stopnie schodów niemetalowe, ścianki działowe
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niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, w sklepach i w innych punktach sprzedaży systemów aluminiowych dla budownictwa,
w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych i systemów rolet i bram oraz z artykułami budowlanymi metalowymi i artykułami budowlanymi niemetalowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie
i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu
i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie,
prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi badania marketingowego i badania rynku, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa
oraz udzielanie porad konsumentom, usługi impresariów
w działalności artystycznej i sportowej, impresariat w działalności artystycznej i sportowej, patronowanie klubom
sportowym, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe
zarządzanie plikami.
(210)
(731)
(540)
(540)

517592
(220) 2020 08 28
CHMIAŁA ADRIAN CSC, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Climb Go

(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.21, 27.07.25
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, mobilne
aplikacje.
(210)
(731)
(540)
(540)

517596
(220) 2020 08 28
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie okienno-drzwiowym,
aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo-ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowni-
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ków aluminiowych, metalowe ściany fasadowe i działowe,
metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe,
w szczególności: profile, płyty, arkusze i folie do okien, drabiny, drzwi, okna, klamki do drzwi, bramy, schody, balkony,
barierki ochronne, belki stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, metalowe
ekrany i siatki przeciw owadom, metalowa boazeria, blacha
w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, daszki metalowe dla budownictwa, drut
aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem
drutu topikowego, drut żelazny, metalowe kołatki do drzwi,
metalowe płyty do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe
odlewy, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, klamry zaciskające metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji
i klimatyzacji, konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie,
metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje
przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe
kosze dachowe w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako ruszty metalowe, materiały metalowe
do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe
kołki do ścian, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, metalowe ograniczniki do okien, metalowe,
ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe,
ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe, [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, metalowe okładziny budowlane i konstrukcyjne, metalowy osprzęt do okien, okna skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, okucia, metalowe do okien, okucia okienne
ozdobne metalowe, ościeżnice, metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady
[ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt metalowe, panele
konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe dla budownictwa,
płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, metalowe podłogi i płytki na podłogi,
metalowe podłużnice jako części nośne schodów, pokrycia
dachów, metalowe, metalowe pręty i słupki ogrodzeniowe,
pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe,
prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe,
zawiesia metalowe do przenoszenia ładunków, przewody
jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, przewody metalowe, armatura do przewodów
sprężonego powietrza metalowa, metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe i osprzęt do rolet,
rolki, rolety ze stali, elementy metalowe moskitier ramkowych, prowadnice do okien przesuwnych, rurociągi zasilające
metalowe, metalowe przewody i rury centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, rusztowania metalowe, rygle do klamek, zasuw, metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, metalowe obudowy schodów, słupy metalowe, słupy
metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe stopnie
schodów, metalowe pokrycia ścian w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki do mocowania rur, metalowe śruby
do łączenia przewodów, uszczelki metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski do rur i kabli, zamki na zasuwy, metalowe zamki
obrotowe do okien, metalowe zamknięcia do okien, w tym
podnoszonych, zamknięcia drzwiowe, metalowe obejmy
do zamocowania rur, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwio-

53

we metalowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiesia jako
uchwyty do przenoszenia ładunków, folie metalowe do zawijania i pakowania, materiały zbrojeniowe do przewodów
rurowych, metalowe złącza kabli, metalowe złącza do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, fasady niemetalowe, elementy
konstrukcyjne i materiały budowlane niemetalowe, w tym:
bramy, drzwi, futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe, dźwigary,
podpory, parapety, daszki, dachówki, balustrady, ogrodzenia,
belki, okładziny, kratownice i kraty, rury i kształtki rurowe, rury
drenażowe i wodociągowe, nadproża, okna i ramy okienne,
płyty i płytki podłogowe, okiennice, osprzęt do okien i drzwi
niemetalowy, kształtowniki i listwy niemetalowe dla budownictwa, maszty i słupy niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, rynny niemetalowe, rolety
niemetalowe i ich elementy, skrzynki niemetalowe na rolety zewnętrzne niemetalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, altany niemetalowe
i ich konstrukcje, budowlane kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, moskitiery niemetalowe
i ich elementy, szkło budowlane, w tym okienne, rusztowania
niemetalowe, schody i stopnie schodów niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, żaluzje
niemetalowe i nietekstylne, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach, w sklepach i w innych
punktach sprzedaży systemów aluminiowych dla budownictwa, w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych i systemów rolet i bram oraz z artykułami budowlanymi metalowymi i artykułami budowlanymi niemetalowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie
i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu
i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi
badania marketingowego i badania rynku, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej
i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom, usługi impresariów w działalności artystycznej i sportowej, impresariat w działalności artystycznej
i sportowej, patronowanie klubom sportowym, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami.
517597
(220) 2020 08 28
TONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tonik

(210)
(731)

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie
komputerowe], oprogramowanie, oprogramowanie do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe, optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, oprogramowanie interfejsów, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje,
35 optymalizacja stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 42 aktualizowanie stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych,
hosting stron internetowych, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, usługi doradcze w zakresie
interfejsów, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
doświadczenia użytkownika (UX) oraz projektowania interfejsu użytkownika (UI), usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, projektowanie znaków, projektowanie mobilnych aplikacji, programowanie oprogramowania do platform
internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wyżej wymienionych
usług.
517599
(220) 2020 08 28
JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST PAUL #JPCOMFY

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, apaszki [chustki], bermudy, bielizna, bezrękawniki, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna
dla kobiet, bielizna osobista, bikini, blezery, bliźniaki [odzież],
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, body [bielizna], bolerka, chinosy, chustki [apaszki], chusty na głowę,
chusty noszone na ramionach, chusty pareo, damska bielizna, damskie koszule nocne, damskie luźne topy, damskie
sukienki na uroczystości, daszki jako nakrycia głowy, długa
bielizna, długie kimona (nagagi), długie kurtki, długie luźne
halki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne części
ubrań [odzież], dzianina [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie,
fulary [artykuły odzieżowe], garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe,
garnitury wizytowe, golfy, gorset, grube płaszcze, halki [bielizna], halki [odzież], jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], jednoczęściowe piżamy, jedwabne
krawaty, kamizelki, kąpielowe kostiumy, kaszmirowe szale, kimona, kolanówki, kombinezony [odzież], komplety koszulek
i spodenek, kostiumy, kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn i kobiet, kostiumy ze spódnicą, koszule, koszule
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codzienne, koszule do garniturów, koszule do spania, koszule
eleganckie, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie spodnie, krótkie płaszcze
do kimon (haori), kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki
futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki
wierzchnie, kurtki zamszowe, legginsy, letnie ubranka dla
dzieci, luźne sukienki o prostym kroju, luźne sukienki ciążowe, maski na oczy do spania, minispódniczki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, narzutki na ramiona, odzież codzienna, odzież damska, odzież do biegania,
odzież do spania, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież
dżinsowa, odzież futrzana, odzież gotowa, odzież jedwabna,
odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież haftowana, odzież modelująca, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], odzież taneczna, odzież tkana, odzież wierzchnia
dla pań, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, parea, paski, paski materiałowe [odzież],
paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski
wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do wyszczuplania talii,
pasy wyszczuplające [gorsety], płaszcze, płaszcze plażowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe, płaszcze
wieczorowe, podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, podomki, półgolfy, poncza, pulowery, rajstopy, pumpy, rękawiczki, rękawiczki jako odzież, skarpetki, spodenki, spódnica-spodnie,
spódnice, spódnice golfowe, spódnice plisowane, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, spódniczki baletowe, spodnie,
spodnie capri, spodnie [nieformalne], spodniumy [kostiumy
ze spodniami dla kobiet], stroje dla druhen, stroje do chrztu,
stroje jednoczęściowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe,
suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, swetry,
swetry bez rękawów, swetry marynarskie, swetry [odzież],
swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry
z półgolfem, szale i chusty na głowę, szale i etole, szale [tylko
z trykotu], szaliki jedwabne, szaliki [odzież], szlafroki, szerokie
koszule wierzchnie, szorty, szorty [odzież], t-shirty z krótkim
rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], trencze, tuniki,
ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, woalki, welony
[odzież], żakiety z dzianiny, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
odzież wieczorowa.
517600
(220) 2020 08 28
ANDA-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ANDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży wody, piwa i napojów, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, piwem,
wodą, sokami owocowymi i napojami owocowymi, preparatami do produkcji napojów, zaopatrzenie osób trzecich
w napoje bezalkoholowe, wodę, piwo [zakup towarów dla
innych przedsiębiorców], zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, wynajem dystrybutorów automatycznych
do wody, 39 składowanie napojów bezalkoholowych, wody
i piwa, dystrybucja [transport] napojów bezalkoholowych,
wody, piwa dla sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi dystrybucyjne dotyczące napojów bezalkoholowych, wody,
piwa, dostawa butelkowanej wody dla gastronomii, do domów i biur, wynajem chłodziarek do napojów i piwa.
(210)
(731)
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517603
(220) 2020 08 28
DROMLEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
clear cycle

(531) 26.04.01, 27.05.08, 27.05.19, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 40 odpadki i odpady (recykling -), sortowanie
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], sortowanie odpadów i materiałów nadających
się do recyklingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

517609
(220) 2020 08 30
NOSEK ANDRZEJ, Mielec
(znak słowno-graficzny)
transfactor

(531) 26.03.19, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
lotniczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części lotniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517610
(220) 2020 08 30
CZAJA DARIUSZ BROWAR CZAJNIK, Lębork
(znak słowno-graficzny)
BAUTILIUS

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

07.01.16, 26.03.01, 26.03.12, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.22,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe,
piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo
jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, piwa o małej
zawartości alkoholu, mineralizowane piwa, drinki na bazie
piwa, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], porter [rodzaj
mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem.

517611
(220) 2020 08 30
WIECZORKOWSKI MICHAŁ MITRO P.H., Otwock
(znak słowno-graficzny)
Babcia Lodzia

(531) 02.03.01, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 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, restauracje oferujące dania na wynos,
serwowanie jedzenia i napojów, 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.
517612
(220) 2020 08 30
STEFAŃSKA SYLWIA FIRMA HANDLOWA S-MODA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UM UBIERAMY MEBLE

(210)
(731)

(531)

(531)
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26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 24 pokrowce na krzesła, pokrowce na kanapy, pokrowce na poduszki, tekstylne pokrowce ochronne
na meble, wymienne pokrowce ochronne na siedzenia
mebli [narzuty], narzuty (pokrowce na meble), pokrowce
ochronne na siedzenia mebli, pokrowce do mebli z tworzyw
sztucznych, pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane,
ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, bielizna
kuchenna, bielizna stołowa, bieżniki stołowe, obrusy, obrusy tekstylne, podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod nakrycia, kapy
na łóżka, koce na kanapę, koce bawełniane, koce wełniane,
narzuty, ozdobne poszewki na poduszki, ozdobne serwetki
z materiału.
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(210) 517616
(220) 2020 08 30
(731) GENIUSZ PATRYK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POWER GENIUS CONSTRUCTION
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tych dziedzinach,
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
reklama, promocja i marketing w zakresie nieruchomości
w tym również prowadzone on-line, prowadzenie badań
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży
gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, rachunkowość, księgowość, 37 usługi budowlane,
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remontowanie budynków, stawianie fundamentów,
stawianie ogrodzeń zabezpieczających, naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem
budowy, budowa ścian, budowa ścianek działowych, budowa ścian działowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie ścian
osłonowych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów
i dachów, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych,
instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace
konstrukcyjne domów z prefabrykatów.
(210)
(731)

517617
(220) 2020 08 30
ZAKŁAD PRODUKCJI FORM ŁABĘDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZPForm ŁABĘDY

(531) 07.15.05, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 formy, formy odlewnicze metalowe, metalowe
formy do odlewów z betonu, konstrukcje stalowe, wyroby
ze stali, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie następujących towarów: formy, formy odlewnicze metalowe, metalowe formy do odlewów z betonu, konstrukcje
stalowe, wyroby ze stali.
(210)
(731)
(540)
(540)

517618
(220) 2020 08 30
MISLISZ JAN FHU POD BOCIANAMI, Mrzezino
(znak słowno-graficzny)
POD BOCIANAMI

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, 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 (catering), 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, usługi kateringowe, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach,
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele
i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem In-
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ternetu, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, domy turystyczne, pensjonaty, domy
gościnne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, wynajem zakwaterowanie
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego.
517619
(220) 2020 08 30
MACIASZEK ADRIAN, MAŁACHOWICZ ARKADIUSZ
WEBLITY SPÓŁKA CYWILNA, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROSTY SHOT

(210)
(731)

(531) 24.09.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 34 aromaty do tytoniu, środki aromatyzujące
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, kulki mentolowe do filtrów do papierosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z kulkami
mentolowymi do filtrów do papierosów, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kulkami mentolowymi do filtrów
do papierosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

517620
(220) 2020 08 30
PYŁYPCZUK NATALIA, Kościan
(znak słowno-graficzny)
MAC MAGIC ART CLUB

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi
kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu
z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
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makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, salony
fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi męskich salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji włosów,
usługi rozjaśniania włosów, usługi prostowania włosów, usługi
plecenia włosów w warkocze, usługi obcinania włosów, usługi
kręcenia włosów, usługi farbowania włosów, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, odbudowa włosów, mycie włosów szamponem, kuracje do włosów, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie].
(210)
(731)
(540)
(540)

517621
(220) 2020 08 30
NIEDZIÓŁKA PIOTR ENPAP, Karczew
(znak słowno-graficzny)
ENPAP.pl papier o jakim marzysz

(531) 20.05.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papierowe artykuły piśmienne, arkusze papieru [artykuły papiernicze], teczki papierowe [artykuły
papiernicze], notesy [artykuły papiernicze], bloki [artykuły
papiernicze], biurowe artykuły papiernicze, teczki papierowe, artykuły papiernicze do pisania, szkicowniki, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], karty indeksowe [artykuły
papiernicze], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloki papierowe, bloki
z luźnymi kartkami, czyste papierowe zeszyty, czyste kartki do notowania, kartki do korespondencji, koperty, papier
na koperty, papier do drukarek laserowych, papier rolowany
do drukarek, papier do kopiowania, papierowe wyroby artystyczne, wygładzony papier wysokiej jakości dla artystów,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi.
(210) 517622
(220) 2020 08 30
(731) PAGACZ ROBERT, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) CEZARY ŁASICZKA
(510), (511) 41 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych,
tłumaczenia językowe, edukacja, rozrywka i sport, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, tłumaczenia, publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów.
517625
(220) 2020 08 30
WIZJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Pan Materac
(510), (511) 35 reklama i marketing, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, zarządzanie
(210)
(731)
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w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci
komunikacji) związane z następującymi produktami: meble,
artykuły wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły dekoracyjnie dla domu, materace, poduszki, pościel, łóżka, stelaże
do łóżek.
(210) 517630
(220) 2020 08 29
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) MEDICI
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych,
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych,
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy,
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające],
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy
diety białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, brom do celów farmaceutycznych, butle z tlenem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych,
chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych,
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukier skrystalizowany do celów medycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów
farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych,
estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów
farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów
farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych,
fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gąbki antykoncepcyjne,
gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych,
gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów me-
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dycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
herbicydy, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty
nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec
przeczyszczający], jednorazowe maty do przewijania niemowląt, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jod
do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów,
do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen
do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych,
komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, konopie indyjskie do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów
farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych,
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych,
lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do przemywania
oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu,
lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów
farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych,
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych,
maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych,
mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycz-
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nych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i tkanin odżywcze suplementy diety, okłady,
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano - kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy
dla osób nietrzymających moczu lub stolca, pieluchy dla
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne,
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji
do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza,
preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty
do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
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preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski
na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki],
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów,
pyretrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona
do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe
do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt
zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające]
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom,szczepionki,
sztyfty kaustyczne, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty
przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia
psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy],
środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much,
środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne
w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran,
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna,
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wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt,
winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk
do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi
z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełniacze przestrzeni kostnej składające się z żywych tkanek, wypełnienia
skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze,
żelatyna do celów medycznych, żele do masażu do celów
medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 10 analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, analizatory do użytku medycznego, analizatory składu ciała, aparatura dentystyczna, elektryczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparatura do mikrodermabrazji, aparatura do radioterapii,
aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura porodowa dla bydła, aparaty do masażu
wibracyjnego, aparaty do mierzenia cholesterolu, aparaty
do ochrony słuchu, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, aparaty słuchowe, aplikatory pigułek, artykuły antykoncepcyjne, artykuły ortopedyczne, aspiratory do nosa, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające
na stawy, bańki lekarskie, baseny jako naczynia, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, boty
do celów medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne,
bransolety do celów medycznych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, cewniki, chirurgiczne klamry,
chodziki do wspomagania poruszania się, defibrylatory, dializatory, dmuchane poduszki do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, elektrody do użytku
medycznego, elektrokardiografy, fartuchy do badania pacjentów, filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub
dentystycznych, futerały na instrumenty medyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, gorsety brzuszne, gorsety do celów medycznych,
gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, grzebienie do wyczesywania wszy, gumki ortodontyczne, gumowe lalki [akcesoria seksualne], hemometry, igły do akupunktury, igły
do celów medycznych, igły do zszywania, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory,
inhalatory wodorowe, inkubatory dla noworodków, inkubatory do celów medycznych, insuflatory, kaftany bezpieczeństwa, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule,
katgut, kleszcze, kleszcze do kastracji, koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, komory inhalacyjne,
kompresory [chirurgia], kruszarki do tabletek, krzesła sedesowe, kubeczki menstruacyjne, kule inwalidzkie, lampy do celów medycznych, lampy do celów medycznych [lecznicze],
lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, lancety, lasery do celów medycznych, laski
do celów medycznych, laski - czwórnogi do celów medycznych, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane w chirurgii,
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, łóżka
wodne do celów medycznych, łyżeczki do czyszczenia uszu,
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łyżki do podawania leków, masażery do dziąseł dla niemowląt, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski LED do celów leczniczych, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, materace dmuchane
do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów
medycznych, materace położnicze, materiały do zszywania,
meble wykonane specjalnie do celów medycznych, medyczna aparatura chłodząca do leczenia udaru cieplnego,
medyczna aparatura chłodząca do stosowania w hipotermii
terapeutycznej, miski do celów medycznych, naklejki termoczułe do użytku medycznego, nanity do użytku medycznego, nanoroboty do celów medycznych, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nasadki do kul, nici chirurgiczne, nosze na kółkach, nosze używane w karetkach pogotowia, nożyczki chirurgiczne, nożyki do odcisków, obrączki
przeciwreumatyczne, obręcze biomagnetyczne do celów
terapeutycznych lub medycznych, obuwie ortotyczne,
ochraniacze na palce do celów medycznych, ochraniacze
zębów do celów dentystycznych, odzież kompresyjna,
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, okrycia chirurgiczne, opaski do akupresury, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski
na nadgarstki przeciw mdłościom, opaski podtrzymujące
[bandaże], pasy brzuszne, pasy ciążowe, pasy do celów medycznych, pasy do celów medycznych, elektryczne, pasy
do celów ortopedycznych, pasy galwaniczne do celów medycznych, pasy podbrzuszne, pasy przepuklinowe, pasy
przepuklinowe pępkowe, pesaria, piły do celów chirurgicznych, plastry chłodzące do celów medycznych, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, podkładki
podbrzuszne, podkłady zapobiegające odleżynom, poduszeczki chłodzące do udzielenia pierwszej pomocy, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy, poduszki
do celów medycznych, poduszki przeciw bezsenności, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
pompy do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy przeciw żylakowe, prezerwatywy, protezy dentystyczne, protezy kończyn, prowadniki
do celów medycznych, przecinarki do tabletek, przenośne
pisuary podręczne, prześcieradła dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła sterylne chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, przybory do mycia wgłębień ciała, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy
do wykonywania lewatywy do celów medycznych, przyrządy elektryczne do akupunktury, przyrządy i przybory dentystyczne, przyrządy położnicze, respiratory do sztucznego
oddychania, rękawice do celów medycznych, rękawice
do masażu, roboty chirurgiczne, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rozpylacze do celów medycznych, rurki
drenujące do celów medycznych, rurki z radem do celów
medycznych, separatory palców u nóg do celów ortopedycznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia niemowląt, soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych, sondy chirurgiczne,
sondy do celów medycznych, sondy do cewki moczowej,
spirometry [aparatura medyczna], spluwaczki do celów medycznych, stenty, stetoskopy, stoły do badań lekarskich, stoły
operacyjne, strzykawki do celów medycznych, strzykawki
do cewki moczowej, strzykawki do zastrzyków, strzykawki
domaciczne, strzykawki dopochwowe, stymulator serca, stymulatory mózgu, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, sztuczna skóra do celów chirurgicznych, sztuczna szczęka, sztuczne gałki oczne, sztucz-
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ne piersi, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych
zębów, szyny do użytku chirurgicznego, taśmy kinezjologiczne, temblaki [bandaże podtrzymujące], termoelektryczne kompresy [chirurgia], termometry do celów medycznych,
tomografy do celów medycznych, trąbki uszne ułatwiające
słyszenie, trokary, urządzenia do analizy krwi, urządzenia
do anestezji, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, urządzenia do fumigacji do celów medycznych, urządzenia do leczenia głuchoty, urządzenia do leczenia trądziku, urządzenia do masażu, urządzenia do mierzenia
poziomu cukru we krwi [glukometry], urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej,urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI] do celów medycznych, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do podawania lekarstw
wszczepiane pod skórę, urządzenia do reanimacji, urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia
do użytku w ortodoncji, urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia i przyrządy urologiczne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, urządzenia
radiologiczne do celów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia terapeutyczne
z gorącym powietrzem, urządzenia zabezpieczające przed
promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, wibratory łóżkowe, wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, wiertła dentystyczne, wkładki na płaskostopie,
wkładki ortopedyczne, wkładki z podparciem łuku stopy
do obuwia, włosy (sztuczne -), worki na wodę do celów medycznych, worki z lodem do celów medycznych, wyciągi
do celów medycznych, wypełniacze przestrzeni kostnej wykonane z materiałów sztucznych, zabawki erotyczne, zakraplacze do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów do celów medycznych, zawieszki do smoczków, zestawy do irygacji, 44 aromaterapia, badania przesiewowe, chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], chirurgia drzew, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, domowa opieka pielęgniarska, doradztwo w zakresie uprawy winorośli, fizjoterapia, fryzjerstwo, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie)
włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających
środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych,
łaźnie tureckie, manicure, masaż, niszczenie chwastów,
ogrodnictwo krajobrazowe, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, medyczna opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia,
pielęgnacja trawników, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, projektowanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie,
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla,
salony piękności, sporządzanie leków recepturowych przez
farmaceutów, szpitale, tatuowanie, terapia mowy, terapia
z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, uprawa roślin, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi
banków krwi, usługi dentystyczne, usługi dezynsekcyjne dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub
medyczną, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycy-
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ny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego zalesiania, usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie
akwakultury, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi
w zakresie uprawy winorośli, usługi weterynaryjne, usługi wizażystów, usługi z zakresu szkółek roślin, usługi zapładniania
metodą in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich,
wykonywanie wieńców, wynajem uli, wynajem zwierząt
do celów ogrodnictwa, wypożyczanie instalacji sanitarnych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu
rolniczego, wypożyczanie urządzeń do układania włosów.
517631
(220) 2020 08 30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RACJONALNEJ
I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ
WOLNEKONOPIE.ORG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNE KONOPIE
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, herbata z ziół do celów leczniczych,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
homeopatyczne maści przeciwzapalne, korzenie lecznicze,
kremy lecznicze, lecznicze napary ziołowe, lekarstwa, leki
dla ludzi, leki przeciw nowotworom, leki przeciwpadaczkowe, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, narkotyki do celów
medycznych, naskórne plastry przylepne do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty
dietetyczne do celów medycznych, substancje używane
do inhalacji, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy ziołowe, 31 nasiona, ziarna, nasiona konopi indyjskich, nasiona konopi, 34 lufki, zioła do palenia, fajki wodne,
elektroniczne fajki wodne, fajki do palenia tytoniu z metalu
szlachetnego, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki,
ustniki do papierosów, tytoń do papierosów, zestaw do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierowe ustniki
papierosowe z filtrami, pojemniki na zapalniczki do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice z metali szlachetnych, papierosy, cygara, cygaretki
i inne gotowe artykuły dla palaczy.
(210)
(731)

517632
(220) 2020 08 30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RACJONALNEJ
I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ
WOLNEKONOPIE.ORG, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNE KONOPIE

(531) 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, herbata z ziół do celów
leczniczych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, homeopatyczne maści przeciwzapalne, korzenie lecznicze, kremy lecznicze, lecznicze napary ziołowe, lekarstwa, leki dla ludzi, leki przeciw nowotworom,
leki przeciwpadaczkowe, leki ziołowe, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego, napoje ziołowe do użytku leczniczego, narkotyki do celów medycznych, naskórne plastry
przylepne do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty dietetyczne do celów medycznych, substancje używane do inhalacji, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy ziołowe, 31 nasiona,
ziarna, nasiona konopi indyjskich, nasiona konopi, 34 lufki,
zioła do palenia, fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, gilzy papierosowe,
pudełka na papierosy, zapalniczki, ustniki do papierosów,
tytoń do papierosów, zestaw do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na zapalniczki do papierosów, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice z metali
szlachetnych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

517642
(220) 2020 08 31
JAKUBIAK MACIEJ KUPPIWO.PL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SunDiego

(540) Śnieżka Trade of Colours
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do barwienia emalii
i szkła, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników,
środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych, kleje do celów przemysłowych, rozpuszczalniki
do lakierów, grunt do ścian, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby wewnętrzne i zewnętrzne,
farby wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ceramice,
barwniki, preparaty zabezpieczające do metali, smary i oleje
przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników, pokosty, żywice naturalne w stanie surowym, powłoki dekoracyjne w postaci
farb, farby i lakiery w sprayu, farby do znakowania dróg, powłoki i farby gruntowe, tynki wapienne, 17 farby, oleje i lakiery izolacyjne, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, kit, materiały uszczelniające, tynki izolacyjne, 19 materiały budowlane
niemetalowe, cement i związki cementujące, cementowe
powłoki ścienne, zaprawy budowlane, budowlane elementy
wykończeniowe niemetalowe, gładzie do ścian, tynki w tym
tynki gipsowe, 35 reklama i promocja sprzedaży, kreowanie
wizerunku firmy, usług i towarów, administrowanie i zarządzanie sprzedażą, marketing handlowy, sprzedaż hurtowa
detaliczna w tym sprzedaż on-line wyrobów budowlanych
i materiałów wykończeniowych, informacje na temat sprzedaży produktów, zarządzanie bazami klientów, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie i edukacja, organizowanie i prowadzenie
konferencji, szkoleń, konkursów, zjazdów, balów i koncertów,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie publikacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531)

01.15.24, 01.03.01, 01.03.12, 01.03.13, 21.03.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
517643
(220) 2020 08 31
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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517645
(220) 2020 08 30
WOŹNIAK TADEUSZ, Mława
(znak słowno-graficzny)
Parquet Designs

05.13.11, 25.01.25, 09.01.09, 09.05.18, 01.15.15, 26.07.25,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 drewniane podłogi parkietowe, podłogi
z drewna, drewniane deski podłogowe, drewniane pokrycia
podłogowe, klepka podłogowa, mozaika podłogowa, panele drewniane, listwy przypodłogowe niemetalowe, drewno
piłowane, heblowane i obrobione, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej i przez Internet
następujących towarów: parkietu, mozaiki parkietowej, deski, klepki podłogowej, podłóg z drewna, listwy podłogowej,
płyny konserwujące i pielęgnacji parkietów i podłóg, oleje,
wosk do parkietów, pasty do podłóg, środki do nadawania
połysku, 37 układanie parkietów, montaż podłóg drewnianych, konserwacja podłóg drewnianych, naprawa podłóg
drewnianych, konserwacja i naprawa podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, doradztwo
w zakresie naprawy i montażu podłóg, udzielanie informacji
związanych z usługami polerowania podłóg, doradztwo dotyczące podłóg drewnianych i parkietów, 42 projektowanie
parkietów, projektowanie podłóg, doradztwo i opinie techniczne z zakresu parkieciarstwa.
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517649
(220) 2020 08 31
PINCZER TOMASZ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
PLASTIDRILL

(531) 26.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 głowice do zabezpieczania studni głębinowych.
517650
(220) 2020 08 31
UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROKILL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki ochrony roślin: owadobójcze.
(210)
(731)

517651
(220) 2020 08 31
LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT
AGENCJA MARKETINGOWA, Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizer, do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara
elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne
fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów
do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki-), płyn do papierosów elektronicznych (e-liquid)
zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych (e-liquid) zawierający glikol propylenowy, płyny
do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudelka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki
aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne do stosowania
w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papierosów
elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe (w tym sub-

63

stytuty tytoniu), uchwyty do papierosów elektronicznych,
urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu
wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji
zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 badania
opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe,
badania rynku dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników uzupełniających (liquidy), dystrybucja materiałów
promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej (zarówno poza granice jak i w kraju), usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających
(liquidy) oraz papierosów elektronicznych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających
(liquidy) oraz papierosów elektronicznych, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej przez Internet w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej
przez Internet w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów
handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi
sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: aromaty chemiczne
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy
z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu
szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki
do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów
elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa
dla papierosów tytoniowych, kartomizery dla papierosów
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki -), płyn do papierosów
elektronicznych (e-liquid) zawierający glicerynę roślinną,
płyn do papierosów elektronicznych (e-liqiud) zawierający
glikol propylenowy, płyny do elektronicznych papierosów
(e-płyn) zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania w kładów do elektronicznych papierosów, przybory
dla palaczy, pudelka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki
czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty
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tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów
elektronicznych.
517654
(220) 2020 08 31
ECOMUNDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ohh Bella!

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.05, 24.09.09, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
517660
(220) 2020 08 31
LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT
AGENCJA MARKETINGOWA, Żnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HiGH 5
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.17
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 34 aromaty chemiczne w płynie
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu
szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizer, do papierosów
elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach,
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cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów
do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki-), płyn do papierosów elektronicznych (e-liquid)
zawierający glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych (e-liquid) zawierający glikol propylenowy, płyny
do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pudelka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki
aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne do stosowania
w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papierosów
elektronicznych, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów elektronicznych,
urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu
wdychania, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji
zawierających nikotynę, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 badania
opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe,
badania rynku dotyczące papierosów elektronicznych i pojemników uzupełniających (liquidy), dystrybucja materiałów
promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej (zarówno poza granice jak i w kraju), usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, rynkowe badania opinii publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających
(liquidy) oraz papierosów elektronicznych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających
(liquidy) oraz papierosów elektronicznych, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej przez Internet w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej
przez Internet w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów
handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi
sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: aromaty chemiczne
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy
z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy, nie z metalu
szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, atomizery
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
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w papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki
do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów
elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa
dla papierosów tytoniowych, kartomizery dla papierosów
elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki -), płyn do papierosów
elektronicznych (e-liquid) zawierający glicerynę roślinną,
płyn do papierosów elektronicznych (e-liqiud) zawierający
glikol propylenowy, płyny do elektronicznych papierosów
(e-płyn) zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania w kładów do elektronicznych papierosów, przybory
dla palaczy, pudelka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki
czyszczące do papierosów elektronicznych, tytoń i produkty
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), uchwyty do papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów
elektronicznych, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży.

komputerów, torby turystyczne, kosze na śmieci, rękawice
do użytku domowego, papierowe kubki, plastikowe pudełka
obiadowe, ścierki, maski ochronne.

517664
(220) 2020 08 31
PARTNER PAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER PAPES

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

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.99, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.08
(510), (511) 35 reklama, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego, handlu
hurtowego, handlu detalicznego on-line oraz sklepów hurtowych on-line obejmujące: produkty i akcesoria biurowe,
artykuły papiernicze, druki, materiały introligatorskie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, galanteria
biurowa, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, akcesoria komputerowe, płyty DVD do nagrywania, pamięć USB [pendrive], listwy
zasilające z gniazdami przenośnymi, klawiatury komputerowe, tablice interaktywne do komputerów, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, kable USB, ładowarki sieciowe, kable do komputerów, myszy do komputera, podkładki
pod myszy komputerowe, kalkulatory, produkty i artykuły
spożywcze, meble biurowe i akcesoria meblowe do biura,
produkty służące do utrzymania czystości, środki czyszczące, środki odkażające, mopy, wiadra do mopów, miotły
do sprzątania, tonery do drukarek, tusze do drukarek, lampki biurkowe, latarki, czajniki elektryczne, torby do noszenia

517665
(220) 2020 08 31
PARTNER PAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PARTNER PAPES
(510), (511) 35 reklama, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego, handlu
hurtowego, handlu detalicznego on-line oraz sklepów hurtowych on-line obejmujące: produkty i akcesoria biurowe,
artykuły papiernicze, druki, materiały introligatorskie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, galanteria
biurowa, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, akcesoria komputerowe, płyty DVD do nagrywania, pamięć USB [pendrive], listwy
zasilające z gniazdami przenośnymi, klawiatury komputerowe, tablice interaktywne do komputerów, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, kable USB, ładowarki sieciowe, kable do komputerów, myszy do komputera, podkładki
pod myszy komputerowe, kalkulatory, produkty i artykuły
spożywcze, meble biurowe i akcesoria meblowe do biura,
produkty służące do utrzymania czystości, środki czyszczące, środki odkażające, mopy, wiadra do mopów, miotły
do sprzątania, tonery do drukarek, tusze do drukarek, lampki biurkowe, latarki, czajniki elektryczne, torby do noszenia
komputerów, torby turystyczne, kosze na śmieci, rękawice
do użytku domowego, papierowe kubki, plastikowe pudełka
obiadowe, ścierki, maski ochronne.
(210)
(731)

517666
(220) 2020 08 31
BIGOS SEBASTIAN EDAN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
bb bliskobiura.pl

(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego, handlu
hurtowego, handlu detalicznego on-line oraz sklepów hurtowych on-line obejmujące: produkty i akcesoria biurowe,
artykuły papiernicze, druki, materiały introligatorskie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, galanteria
biurowa, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, akcesoria komputerowe, płyty DVD do nagrywania, pamięć USB [pendrive], listwy
zasilające z gniazdami przenośnymi, klawiatury komputerowe, tablice interaktywne do komputerów, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, kable USB, ładowarki sieciowe, kable do komputerów, myszy do komputera, podkładki
pod myszy komputerowe, kalkulatory, produkty i artykuły
spożywcze, meble biurowe i akcesoria meblowe do biura,
produkty służące do utrzymania czystości, środki czyszczące, środki odkażające, mopy, wiadra do mopów, miotły
do sprzątania, tonery do drukarek, tusze do drukarek, lampki biurkowe, latarki, czajniki elektryczne, torby do noszenia
komputerów, torby turystyczne, kosze na śmieci, rękawice
do użytku domowego, papierowe kubki, plastikowe pudełka
obiadowe, ścierki, maski ochronne.
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517676
(220) 2020 08 31
RESTAURACJA STARY DOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY DOM
(210)
(731)

(531) 05.09.24, 08.01.01, 08.01.07, 11.03.01, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 anchois, bekon, cebula konserwowana,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, drób, dziczyzna, dżemy, flaki, filety rybne, galaretki jadalne,
owoce kandyzowane, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kompot,
korniszony, krokiety, owoce lukrowane, łosoś, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mięso, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, owoce konserwowane, owoce
konserwowane w alkoholu, galaretki owocowe, sałatki owocowe, pasztet z wątróbki, pikle, przekąski na bazie owoców,
rosół, ryby, sałatki warzywne, smalec, sos żurawinowy jako
kompot, szynka, śledzie, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, wędliny wieprzowina, placki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko,
zupy, owoce w puszkach, warzywa w puszkach, 30 batony
lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy zbożowe, chleb, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta
mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki,
czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe,
gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
herbatniki, herbatniki maślane, piernik, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary,
karmelki, kawa, napoje na bazie kawy, krakersy, lody spożywcze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, pasta z migdałów, miód, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, paszteciki,
pizze, placki, pralinki. przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
ciastka ptifurki, puddingi, słodycze, sorbety, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, tarty, 43 usługi barowe, usługi barów szybkiej
obsługi, usługi biur zakwaterowania, domów turystycznych,
usługi prowadzenia hoteli, kafeterii, kawiarni, moteli, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi prowadzenia pensjonatów, restauracji, restauracji samoobsługowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517685
(220) 2020 08 31
CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice
(znak słowno-graficzny)
VN

Nr ZT44/2020

(531) 26.03.04, 26.11.12, 27.01.05, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt finansowy, badania rynkowe, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama oniine za pośrednictwem sieci, komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 usługi finansowe, usługi agencji
kredytowych, usługi operacji finansowych, usługi w zakresie
depozytów przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi kas oszczędnościowych,
usługi w zakresie kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi
w zakresie operacji walutowych, usługi w zakresie transakcji finansowych również za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie operacji finansowych dokonywanych elektronicznie, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych
za pośrednictwem sms lub e-mail, usługi w zakresie wymiany walut, usługi w zakresie płatności elektronicznych, usługi
w zakresie informacji finansowych, usługi w zakresie elektronicznych inwestycji kapitałowych, obsługa przekazów pocztowych, usługi brokerstwa finansowego, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczeń od pożaru, ubezpieczeń na życie,
ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich, usługi
pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, udzielanie informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi monetarne,
usługi bankowe, obsługa kart kredytowych i debetowych,
emisja kart kredytowych i rabatowych, emisja czeków podróżnych, emisja bonów wartościowych, weryfikacja czeków, wymiana walut, wymiana pieniędzy, usługi w zakresie
udzielania pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek pod
zabezpieczenie, usługi w zakresie udzielania gwarancji
i kaucji, usługi w zakresie prowadzenia depozytów bankowych i sejfowych, usługi w zakresie opłat okresowych, usługi w zakresie zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi
w zakresie sponsorowania finansowego, usługi w zakresie
rozliczeń finansowych transakcji (w tym również związanych
z kupnem lub sprzedażą nieruchomości), usługi w zakre-
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sie elektronicznego transferu środków finansowych, usługi
w zakresie ściągania należności, usługi powiernicze, usługi
brokerskie, usługi świadczone przez kasy emerytalne, usługi
świadczone w ramach funduszy wzajemnych, pośrednictwo
brokerskie na giełdach, usługi dotyczące notowań giełdowych, zarządzanie finansami, doradztwo finansowe, analizy
finansowe, udzielanie informacji w dziedzinie finansów, wycena finansowa, szacowanie wartości do celów fiskalnych,
usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi
brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych.
517687
(220) 2020 08 31
IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMBIR I RYŻ

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 05.01.13, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracyjne, usługi restauracji washoku, wynajem
budynków przenośnych, wypożyczanie urządzeń do gotowania, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
517696
(220) 2020 08 31
SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE
MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) EP EQUIPMENT
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny
budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, maszyny
wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do kultywacji,
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia,
opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze
do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci przyczep,
maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
(210)
(731)
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i leśne, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie,
maszyny do robót ziemnych równiarki [maszyny do robót
ziemnych], ładowarki [maszyny do robót ziemnych], maszyny do robót przy fundamentach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki [maszyny do robót ziemnych], koparki
(czerparki) [maszyny do robót ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, maszyny ogrodnicze,
kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydobywcze, świdry [maszyny], maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące,
pogłębiacze [maszyny], transportery [maszyny], siewniki
[maszyny], maszyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne separatory [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny umieszczające beton, koparki (czerparki)
[maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do rozprowadzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi
maszynami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe [maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia
[maszyny], dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe,
wibratory do betonu, urządzenia wibracyjne, zagęszczacze,
maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny do zagęszczania, maszyny do mieszania betonu, kontenery i mieszarki
w jednym do produkcji betonu, pompy do betonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia
trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia
drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny
do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], podnośniki
[urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podnośniki platformowe,
podnośniki do ładunków, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny],
podnośniki do użytku z pojazdami, elektryczne podnośniki
do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki
widłowe], mobilne wózki widłowe, wózki widłowe mogące
poruszać się po każdym terenie, ciągniki, ciągniki siodłowe,
traktory, ciągniki, ciągniki do celów rolniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep,
mobilne wózki widłowe, taczki, taczki ręczne, podnośniki
widłowe, podnośniki widłowe i ich części konstrukcyjne.
517699
(220) 2020 08 31
SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE
MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) LEYLAND
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny
budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, maszyny
wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do kultywacji,
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia,
opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze
do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci przyczep,
maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny do użyt(210)
(731)
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ku w rolnictwie, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
i leśne, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie,
maszyny do robót ziemnych, równiarki [maszyny do robót
ziemnych], ładowarki [maszyny do robót ziemnych], maszyny do robót przy fundamentach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki [maszyny do robót ziemnych], koparki
(czerparki) [maszyny do robót ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, maszyny ogrodnicze,
kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydobywcze, świdry [maszyny], maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące,
pogłębiacze [maszyny], transportery [maszyny], siewniki
[maszyny], maszyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne separatory [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny umieszczające beton, koparki (czerparki)
[maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do rozprowadzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi
maszynami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe [maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia
[maszyny], dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe,
wibratory do betonu, urządzenia wibracyjne, zagęszczacze,
maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny do zagęszczania, maszyny do mieszania betonu, kontenery i mieszarki
w jednym do produkcji betonu, pompy do betonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia
trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia
drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny
do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], podnośniki
[urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podnośniki platformowe,
podnośniki do ładunków, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny],
podnośniki do użytku z pojazdami, elektryczne podnośniki
do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki
widłowe], mobilne wózki widłowe, wózki widłowe mogące
poruszać się po każdym terenie, ciągniki, ciągniki siodłowe,
traktory, ciągniki, ciągniki do celów rolniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep,
mobilne wózki widłowe, taczki, taczki ręczne, podnośniki
widłowe, podnośniki widłowe i ich części konstrukcyjne.
(210) 517704
(220) 2020 08 31
(731) TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Siewierz
(540) (znak słowny)
(540) Jagoodka
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje],
35 usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
39 dostawa produktów spożywczych, 40 usługi konserwacji żywności, 41 usługi klubowe, organizowanie konferencji,
organizowanie rozrywki, organizowanie balów, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone przez bary
bistro, organizowanie bankietów, usługi barowe, kawiarnia,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, snack-bary, usługi snack-barów, bary szybkiej obsługi
[snack-bary].
517706
(220) 2020 08 31
IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOK WALK
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.22, 03.01.24, 02.09.01, 03.09.16, 08.07.03,
11.03.05, 11.03.20, 11.01.06, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracyjne, usługi restauracji washoku, wynajem
budynków przenośnych, wypożyczanie urządzeń do gotowania, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(210) 517708
(220) 2020 08 31
(731) MAJEWICZ ANDRZEJ, Nowodworce
(540) (znak słowny)
(540) SANWIT
(510), (511) 30 produkty spożywcze na bazie owsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

517714
(220) 2020 08 31
SIEŃKOWSKA-OSMOŁA EWA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ASD CONSULTING
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(531) 26.15.09, 19.03.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
517716
(220) 2020 08 31
GRUPA WESELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Święta w Białym Dunajcu

(210)
(731)

69

fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
517723
(220) 2020 08 31
SBF 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONY bazar
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.17, 01.01.01, 05.03.20, 05.03.22
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

517721
(220) 2020 09 01
LULEK ALEKSANDER, Krynica-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
SUN & SPORT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.01, 26.03.01
(510), (511) 43 tymczasowy wynajem pokoi, wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie.
517722
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HalfPrice Płać tylko połowę!

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy

(531) 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 31 nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone
owoce, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, aranżacje
z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, aranżacje
z żywych kwiatów, nasiona, grzyby, kwiaty, drzewa, krzewy,
korzenie jadalne, 35 usługi w zakresie prowadzenia punktu
handlowego i sprzedaży towarów wymienionych w wykazie, administrowanie sprzedażą, adresowanie kopert, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie warzyw, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 39 dostawa żywności i napojów
przygotowanych do spożycia, magazynowanie towarów
handlowych, magazynowanie w chłodniach, magazynowanie żywności, przechowywanie w chłodniach, pakowanie
produktów spożywczych, pakowanie żywności.
517724
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Half Price
(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
517726
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Half Price

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
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palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
517728
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HalfPrice

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy,
kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze,
książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry,
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne
tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, dekoracje świąteczne, akcesoria
dekoracyjne na przyjęcia, dywany, chodniki i maty, wyroby
szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, gryzaki na ząbkowanie,
smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież],
narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy,
świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, lampy
oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki
elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
517729
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HalfPrice Płać tylko połowę!
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy,
kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze,
książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry,
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne
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tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, dekoracje świąteczne, akcesoria
dekoracyjne na przyjęcia, dywany, chodniki i maty, wyroby
szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, gryzaki na ząbkowanie,
smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież],
narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy,
świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, lampy
oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki
elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
517730
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Half Price Płać tylko połowę!

(210)
(731)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szkółka Grupy Prace Wykończeniowe

(531)

26.04.03, 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport, organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, organizowanie programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem
narzędziowym, organizowanie programów szkolenia młodzieży, nauczanie w szkołach średnich, usługi edukacyjne
w szkołach średnich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy,
kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze,
książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry,
bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne
tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, dekoracje świąteczne, akcesoria
dekoracyjne na przyjęcia, dywany, chodniki i maty, wyroby
szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci, gryzaki na ząbkowanie,
smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież],
narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla palaczy,
świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, lampy
oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki
elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
(210)
(731)

517746
(220) 2020 09 02
GPW ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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517749
(220) 2020 09 02
RODZIEWICZ RADOMIR, Poznań
(znak słowno-graficzny)
PORADNIA PRAXIS

(531)

29.01.12, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 02.01.01, 02.03.01,
02.05.01, 02.09.25
(510), (511) 44 usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi medyczne, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakresie
leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie zdrowia
psychicznego świadczone dla pacjentów.
517757
(220) 2020 09 02
FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA,
Otomin
(540) (znak słowny)
(540) GOOD SŁÓJ
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające kofeinę, suplementy diety
zawierające taurynę, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dodatki odżywcze, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, witaminy
i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
suplementy diety składające się z aminokwasów, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, proszki
jako zamienniki posiłków, suplementy diety w płynie, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
suplementy mineralne do żywności, 29 masło z orzechów,
(210)
(731)
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polewy orzechowe, proteinowe artykuły spożywcze, a mianowicie, masło arachidowe, masło z nasion, przekąski na bazie mleka i serwatki, jogurty proteinowe, 30 orzechowe
wyroby cukiernicze, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, kremy czekoladowe, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, pasty czekoladowe, pasty na bazie czekolady, pasty czekoladowe do chleba, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, słodycze
wzbogacone minerałami i proteinami, wyroby czekoladowe wzbogacone minerałami i proteinami, orzechowe
wyroby cukiernicze wzbogacone witaminami, minerałami
i proteinami.
517761
(220) 2020 09 02
ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) ADMIRALSKIE
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby schłodzone, ryby świeże, ryby panierowane, mrożone produkty
rybne, mrożone gotowane ryby, owoce morza [nieżywe],
mięczaki [nieżywe], skorupiaki, nieżywe, krewetki [nieżywe], małże [nieżywe], ostrygi, nieżywe, mrożone owoce
morza, gotowane owoce morza, owoce morza panierowane, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające
się głównie z ryb, filety rybne, paluszki rybne, kotlety rybne,
krokiety rybne, kiełbaski rybne, steki z ryb, pulpety rybne,
galaretki rybne, konserwy rybne, pasztety rybne, pasty rybne, pasty z owoców morza, pasty krewetkowe, przeciery
rybne, sałatki rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia
przetworzona, kawior, krakersy rybne, dzwonka rybne, płaty rybne, polędwice rybne, żywność produkowana z ryb,
przekąski rybne, przetwory z ryb, ikry rybiej, skorupiaków
i owoców morza, potrawy gotowe z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, zupy i buliony z ryb, ikry rybiej,
skorupiaków i owoców morza, parówki rybne i rybno-warzywne, chipsy rybne.
(210)
(731)

517762
(220) 2020 09 02
ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) BOSMAŃSKIE
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby schłodzone, ryby świeże, ryby panierowane, mrożone produkty
rybne, mrożone gotowane ryby, owoce morza [nieżywe],
mięczaki [nieżywe], skorupiaki, nieżywe, krewetki [nieżywe], małże [nieżywe], ostrygi, nieżywe, mrożone owoce
morza, gotowane owoce morza, owoce morza panierowane, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające
się głównie z ryb, filety rybne, paluszki rybne, kotlety rybne,
krokiety rybne, kiełbaski rybne, steki z ryb, pulpety rybne,
galaretki rybne, konserwy rybne, pasztety rybne, pasty rybne, pasty z owoców morza, pasty krewetkowe, przeciery
rybne, sałatki rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia
przetworzona, kawior, krakersy rybne, dzwonka rybne, płaty rybne, polędwice rybne, żywność produkowana z ryb,
przekąski rybne, przetwory z ryb, ikry rybiej, skorupiaków
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i owoców morza, potrawy gotowe z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, zupy i buliony z ryb, ikry rybiej,
skorupiaków i owoców morza, parówki rybne i rybno-warzywne, chipsy rybne.
517763
(220) 2020 09 02
ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) MARYNARSKIE
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby schłodzone, ryby świeże, ryby panierowane, mrożone produkty
rybne, mrożone gotowane ryby, owoce morza [nieżywe],
mięczaki [nieżywe], skorupiaki, nieżywe, krewetki [nieżywe], małże [nieżywe], ostrygi, nieżywe, mrożone owoce
morza, gotowane owoce morza, owoce morza panierowane, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające
się głównie z ryb, filety rybne, paluszki rybne, kotlety rybne,
krokiety rybne, kiełbaski rybne, steki z ryb, pulpety rybne,
galaretki rybne, konserwy rybne, pasztety rybne, pasty rybne, pasty z owoców morza, pasty krewetkowe, przeciery
rybne, sałatki rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia
przetworzona, kawior, krakersy rybne, dzwonka rybne, płaty rybne, polędwice rybne, żywność produkowana z ryb,
przekąski rybne, przetwory z ryb, ikry rybiej, skorupiaków
i owoców morza, potrawy gotowe z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, zupy i buliony z ryb, ikry rybiej,
skorupiaków i owoców morza, parówki rybne i rybno-warzywne, chipsy rybne.
(210)
(731)

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

517776
(220) 2020 09 03
KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(znak słowno-graficzny)
SLAJSY PIZZA NA KAWAŁKI

(210)
(731)

(531)

08.07.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.24, 29.01.15, 25.07.08
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, pizzerie, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi przyczep gastronomicznych.
517777
(220) 2020 09 01
C. HARTWING SZCZECIN SPEDYTORZY
MIĘDZYNARODOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) C. Hartwig SZCZECIN ROK ZAŁ. 1858

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 agencje celne,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa majątku
nieruchomego, 39 transport barkami, transport kolejowy,
transport powietrzny, transport poprzez rurociągi, transport samochodowy, transport łodziami i statkami, transport
morski, transport rzeczny, spedycja, składowanie towarów,
rozładunek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami
ciężarowymi, wynajmowanie magazynów.
517781
(220) 2020 09 03
AKRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENA
(210)
(731)
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wanych, story wewnętrzne, zasłony rzymskie, ekrany zaciemniające okna, jako osłony wewnętrzne, przesłony przeciwsłoneczne [wewnętrzne], niemetalowe i nietekstylne, rolety
wewnętrzne okienne, rolety z plecionek drewnianych, rolety
listewkowe zaciemniające [wewnętrzne], rolety plisowane,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych
stosowane wraz osprzętem do okien, 22 żaluzje tekstylne, taśmy do żaluzji, rolety wewnętrzne i zewnętrzne z materiałów
tekstylnych oraz z tworzyw sztucznych, tekstylne rolety dachowe, markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw
sztucznych, tkaniny w formie osłony-zadaszenia, zewnętrzne
osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych,
24 zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, firanki koronkowe, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych,
kotary, lambrekiny, osłony na okna, zasłony plisowane, plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, materiały na zasłony i firany, moskitiery, draperie, 27 tapety, tapety tekstylne, tapety
nietekstylne, tapety z tworzyw sztucznych, maty, 37 usługi
w zakresie montażu i konserwacji, przeglądu, remontu i naprawy artykułów do dekoracji wnętrz i okien, w szczególności karniszy, rolet, plis, moskitier, żaluzji, tapet, listew, paneli
sufitowych, sufitów podwieszanych, firan, zasłon, markiz,
42 usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, doradztwo
techniczne w zakresie materiałów i technologii do dekoracji
wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji
wnętrz zwłaszcza zewnętrznych i wewnętrznych przesłon
okiennych, wnęk, otworów okiennych i balkonowych.
517785
(220) 2020 09 01
INVALUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InValue Multi-Asset

(210)
(731)
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rolety wewnętrzne i zewnętrzne metalowe,
rolety ze stali, rolety przeciwsłoneczne, karnisze metalowe,
żaluzje metalowe wewnętrzne i zewnętrzne, okna żaluzjowe
metalowe, metalowe żaluzje weneckie, metalowe żaluzje
pionowe, żaluzje zwijane metalowe, żaluzje i zasłony panelowe metalowe, metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu,
elementy składowe żaluzji metalowych i rolet metalowych,
moskitiery metalowe, markizy metalowe, listwy metalowe,
sufity podwieszane z metalu, metalowe okładziny na sufity,
metalowe panele sufitowe, belki metalowe, 19 rolety wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, karnisze niemetalowe, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, okna żaluzjowe niemetalowe, elementy składowe
żaluzji niemetalowych i rolet niemetalowych, moskitiery
niemetalowe, markizy niemetalowe, listwy niemetalowe,
niemetalowe sufity podwieszane, niemetalowe okładziny
na sufity, niemetalowe panele sufitowe, belki niemetalowe,
20 żaluzje do wnętrz, żaluzje pionowe [wewnętrzne], poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, poziome żaluzje
weneckie [wewnętrzne] do okien, żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, żaluzje drewniane, żaluzje
z trzciny, ratanu lub bambusa, wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem, karnisze do zasłon, karnisze
do firanek, elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zasłony
i rolety dekoracyjne z koralików, bambusa, plecionek, zasłony
bambusowe, końcówki do karniszy, klamerki ozdobne, gałki
do upinania firan, prowadnice do zasłon, dekoracje wiszące
[ozdoby], haki do zasłon, szyny do zasłon, kółka do zasłon,
rolki do zasłon, sznury do podwiązywania zasłon, krążki
z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, osprzęt niemetalowy
do okien, niemetalowe klamry do mocowania żaluzji pliso-

(531) 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 26.03.04, 29.01.04
(510), (511) 36 fundusze inwestycyjne, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, inwestowanie funduszy
kapitałowych, udzielanie informacji finansowych inwestorom, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, zarządzanie finansami, inwestycje finansowe, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi pośrednictwa finansowego, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, 41 kursy edukacyjne dotyczące inwestowania,
kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi szkoleniowe
w zakresie finansów.
517791
(220) 2020 09 01
KRUPIAK MAŁGORZATA SKLEP PRZEMYSŁOWY
MAŁGOŚKA, Korzystno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rowery Małgośka...bo rowery to nasza pasja !
(210)
(731)
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(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 rowery, części rowerowe, pompki, podpórki
rowerowe, układ kierowniczy, ramy i haki do ram, kosze rowerowe, pokrowce rowerowe, bagażniki rowerowe, błotniki,
foteliki rowerowe, ogumienie i koła, hamulce, pedały, łańcuchy, linki przerzutek, dzwonki rowerowe, trycykle, motorowery, skutery, wózki rowerowe, części składowe i akcesoria
do pojazdów jednośladowych, pokrowce, osłony, stojaki jedno- i wielostanowiskowe, podpórki, bagażniki, siatki bagażowe, krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci, kosze, przyczepy,
urządzenia przeciwodblaskowe, 21 bidony rowerowe, koszyki bidonu, bukłaki rowerowe, 25 odzież rowerowa, odzież
termiczna, odzież przeciwdeszczowa, obuwie rowerowe.
517792
(220) 2020 09 01
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIOGEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO GEN

(210)
(731)

wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności
elektronicznej, transmisja danych, usługi telefonii internetowej, obsługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii
serwisowych (helpdesk), przesyłanie informacji medycznej
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podcastów, usługi w zakresie
wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem smartfonów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne, środki odkażające, dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników,
pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior stawów
i zbiorników wody pitnej, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze,
leśne oraz nasiona, pasze dla zwierząt i dodatki paszowe,
40 recykling odpadów, unieszkodliwianie odpadów, utylizacja ścieków, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
nauk biologicznych, genetyki i środowiska naturalnego,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych, 44 hodowla zwierząt, pijawek lekarskich i owadów dla celów medycznych.
517804
(220) 2020 09 01
TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sztos.com.pl
(510), (511) 35 przetwarzanie danych, 38 informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność przez terminale
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej
i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna,
usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne,
usługi telefoniczne, transmisja programów telewizyjnych,
wypożyczanie modemów i bramek telefonii internetowej,
(210)
(731)
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517823
(220) 2020 09 04
NAGLIK ADRIANNA, Polanica-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
Przyjaciółki brunch & coffee

02.03.18, 05.05.23, 11.03.04, 11.03.09, 27.05.09, 27.05.10,
08.01.13, 08.01.15, 29.01.15
(510), (511) 21 filiżanki, filiżanki do kawy, filiżanki i kubki, filiżanki na herbatę, filiżanki, nie z metali szlachetnych, szklane
filiżanki, szklanki, kieliszki, 35 usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi kawiarni, usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], usługi restauracyjne, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania
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jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie],
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

nia przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 517829
(220) 2020 09 03
(731) MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Przystanek Niepodległość
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.

(210) 517883
(220) 2020 09 03
(731) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka
(540) (znak słowny)
(540) zonameble
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka i stoły, biurka z regulacją
wysokości, blaty [części mebli], blaty stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane
półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, ekrany działowe
w formie mebli, ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy wnętrza szaf,
fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad,
gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
krzesła składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji,
lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki
do boisk sportowych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki do opalania, łóżka plażowe,
łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło),
meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia,
meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia
sklepów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne,
meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę
(do zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble
stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki metalowe, półki na żywność,
przenośne biurka, przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany działowe [meble],
skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy ścienne,
stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble],
stojaki na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu,
stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły na jednej nodze, stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, szafki do sypialni, szafki do łazienek,
szafki metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami,
szafy [meble], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi,
szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, taborety,
toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywa-

(210) 517877
(220) 2020 09 06
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) Zamek HERKULES
(510), (511) 6 metalowe zamki cylindryczne, metalowe
zamki do drzwi, metalowe zamki sprężynowe, zamki inne
niż elektryczne metalowe, zamki metalowe, zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki metalowe (nieelektryczne),
zamki sprężynowe metalowe, metalowe mechanizmy zamykające, metalowe obudowy do zamków.
517879
(220) 2020 09 03
TELEMEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telemedi

(210)
(731)

(531) 19.13.01, 19.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze,
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe
lub analogowe media do nagrywania i przechowywania
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące,
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowa-
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nia, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, witryny, wózki meblowe, wyposażenie
łazienek w formie mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra
[meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia z kości, rzeźby
drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki,
niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna, pudełka
z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, zbiorniki do składowania z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych,
drabiny, niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych, manekiny, manekiny krawieckie, meble do eksponowania towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych
i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing internetowy,
oferowanie próbek produktów, pośrednictwo w zakresie
reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, promocja
sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
on-line za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego
porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu
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zagranicznego, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, informacje
na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowanie zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, telemarketing,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi
w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie zamówień on-line,
usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego
związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie
sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami
podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania
rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlowa wspomagana komputerowo, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów witryn interne-
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towych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych
związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji handlowej,
analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie
informacji handlowych.
517885
(220) 2020 09 07
TERESZKIEWICZ JANUSZ POK-TER Z.P.H.U.
TAPICERSTWO SAMOCHODOWE, Chmielnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POK-TER

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 pokrowce na kierownice pojazdów, ukształtowane pokrowce na pojazdy, dopasowane pokrowce
na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, okrycia siodełek do rowerów, pokrowce na siodełka motocyklowe, plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, 35 usługi
handlu detalicznego, hurtowego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: pokrowce na kierownice pojazdów, ukształtowane
pokrowce na pojazdy, dopasowane pokrowce na pojazdy,
pokrowce na siedzenia pojazdów, plandeki, okrycia siodełek
do rowerów, pokrowce na siodełka motocyklowe, sprzedaż
hurtowa dla osób trzecich wyrobów tekstylnych, sprzedaż
detaliczna dla osób trzecich wyrobów tekstylnych w wyspecjalizowanych placówkach, sprzedaż detaliczna dla osób
trzecich wyrobów tekstylnych na targowiskach i straganach,
sprzedaż hurtowa dla osób trzecich odzieży i obuwia, produkcja pokrowców na pojazdy, produkcja pokrowców na siedzenia pojazdów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama w radio, telewizji i prasie, usługi internetowe
związane z handlem i pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom brania udziału w różnorodnych transakcjach
handlowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 41 edukacja sportowa, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej, usługi parków rozrywki, wesołe miasteczka, obsługa lunaparków, usługi rozrywkowe.
(210) 517886
(220) 2020 09 03
(731) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka
(540) (znak słowny)
(540) zona-meble
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, plansze,
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stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria
do przechowywania ubrań, altany [meble], barki [meble], barki
przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka i stoły,
biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty stołowe,
cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele
bujane, fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf
i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła
składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji, lady robocze
[meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sportowych,
ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki
do opalania, łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki,
lustra (srebrzone szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble
do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę
(do zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane,
meble trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka, przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele,
ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy ścienne, stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble], stojaki na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu, stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły na jednej nodze, stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, szafki do sypialni, szafki do łazienek, szafki
metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy [meble],
szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki
meblowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz oraz elementy
do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki],
łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra [meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne,
rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje
wiszące [ozdoby], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia z kości, rzeźby drewniane, rzeźby
wykonane z tworzyw sztucznych, zwierzęta wypchane, lustra
[nieprzenośne], beczki i beczułki, niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, zbiorniki do składowania z drewna,
kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw
sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych, manekiny, manekiny krawieckie, meble do eksponowania

78

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych on-line, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych,
promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
on-line za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie
towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw
w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług, informacje na temat
metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla innych
firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, telemarketing, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu deta-
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licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
dostarczanie informacji handlowych, informacja handlowa
wspomagana komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie
katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji handlowej,
analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.
517894
(220) 2020 09 07
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) TERBUT
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, pestycydy, herbicydy,
środki chwastobójcze.

(210)
(731)

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

517932
(220) 2020 09 07
FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Study in POLAND
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe, taśmy komputerowe, 16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], periodyki, gazety, druki, ilustrowane albumy, kalendarze, fotografie, książki,
notatniki, notesy, karty pocztowe, prospekty, niezapisane papierowe taśmy komputerowe do zapisu programów, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi impresariów
w działalności artystycznej, 41 organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, publikowanie książek, nauczanie, usługi szkół korespondencyjnych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, organizowanie i prowadzenie seminariów, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

517936
(220) 2020 09 07
MAJ DOMINIKA ADM INVEST, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LOFT Food & Music

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 41 usługi klubów [dyskotek], usługi klubów nocnych, usługi klubowe [rozrywka], usługi świadczone przez
kluby rozrywkowe, usługi klubów towarzyskich do celów
rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone w klubach
nocnych, dyskoteki, prowadzenie dyskotek, usługi związane
z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, imprezy taneczne, organizacja imprez rozrywkowych,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, planowanie specjalnych
imprez, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie
imprez muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, publikacja kalendarzy
imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], prowadzenie imprez
rozrywkowych na żywo, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), usługi
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez roz-
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rywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
rozrywka, usługi rozrywkowe, organizowanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja o rozrywce, rozrywka
z udziałem muzyki, rozrywka w postaci koncertów, usługi
rozrywkowe na żywo, usługi w zakresie organizacji rozrywki,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych,
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, rozrywka w postaci występów tanecznych
na żywo, 43 bary, bary przekąskowe, usługi barowe, usługi
barów piwnych, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, dostarczanie
informacji o usługach barów, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości, snack-bary, usługi barów z sokami, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.
517937
(220) 2020 09 07
BIOCHEMIA STOSOWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mazidla.com

(210)
(731)

(531) 26.01.22, 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 konserwanty przeciwdrobnoustrojowe do kosmetyków, produkty chemiczne do produkcji kosmetyków,
emulgatory do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do kontroli przepływu kosmetyków, przeciwutleniacze
do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, kolagen stosowany jako surowiec do produkcji kosmetyków, środki chemiczne do użytku w produkcji
kosmetyków, preparaty chemiczne do użytku w produkcji
kosmetyków, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków,
kwas oleinowy do użycia w produkcji kosmetyków, dyspergatory pigmentu do użytku w produkcji kosmetyków, środki
zmiękczające do użytku w produkcji kosmetyków, składniki
na bazie kolagenu do preparatów kosmetycznych, surowe materiały [chemiczne] do tworzenia produktów kosmetycznych,
nieprzetworzone syntetyczne żywice do użytku w produkcji
kosmetyków, środki pochłaniające promieniowanie ultrafioletowe do użytku w kosmetykach, kwas glutaminowy jako
surowce do stosowania w produkcji kosmetyków, polimerowe środki chemiczne do użytku w przemyśle kosmetycznym,
metyloceluloza do użytku jako produkt podstawowy w branży
kosmetycznej, ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, do użyt-
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ku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, pochodne wosku
pszczelego do emulgowania do zastosowania w produkcji preparatów kosmetycznych, 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
upiększające, kosmetyki kolorowe, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, zestawy kosmetyków, mleczka kosmetyczne,
wazelina kosmetyczna, barwniki kosmetyczne, maski kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kosmetyki
do samoopalania, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki
do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące
[kosmetyki], kosmetyki do ozdabiania, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], kosmetyczne środki nawilżające, kremy kosmetyczne odżywcze, kosmetyki w formie żeli, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków,
balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki do opalania [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki],
kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyczne żele pod oczy, toniki kosmetyczne do ciała, kosmetyczne pudry do twarzy, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, płyny kosmetyczne
przed goleniem, maści do celów kosmetycznych, pomady
do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, żele do użytku kosmetycznego, preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do złuszczania
naskórka, produkty kosmetyczne do ochrony ust, preparaty
kosmetyczne do odnowy skóry, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
dezodoranty, zapachy, preparaty zapachowe, wosk do depilacji,
wosk do włosów, maseczki z glinki do skóry, błoto kosmetyczne
do ciała, sole do kąpieli, serum pielęgnacyjne, serum do celów
kosmetycznych, odżywki do włosów, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków oraz mieszanin
i materiałów chemicznych do użytku w produkcji kosmetyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

517938
(220) 2020 09 07
FAFUŁA EMILIA FIRMA HANDLOWA ELMO, Kłodawa
(znak słowno-graficzny)
KOCHAMZABAWKI.eu

(531) 21.01.25, 21.03.01, 21.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

517941
(220) 2020 09 07
FUNDACJA MEDPOLONIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
sprawność Fundacja MedPolonia ‚2017
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(531) 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi
medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placówek
medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne,
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji
medycznych świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie
badań medycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, interpretacja
sygnałów elektrokardiograficznych, obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi badania korzystania z leków, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez
laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych
z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów
medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, rehabilitacja
fizyczna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie
urządzeń ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517943
(220) 2020 09 07
KACZMAREK AGNIESZKA MEDHOODIE, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
MEDHOODIE

(531) 24.13.17, 27.05.01
(510), (511) 10 medyczne fartuchy izolacyjne, fartuchy
do użytku chirurgicznego, fartuchy do badania pacjentów,
czepki chirurgiczne, kitle, maski medyczne, odzież ochronna
do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, 25 odzież, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzch-
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nia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule,
spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy
dresowe, bluzy z kapturem, bielizna, paski, odzież medyczna
męska, odzież medyczna damska, bluzy medyczne, spodnie
medyczne, czepki medyczne, fartuchy medyczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej w związku z odzieżą medyczną męską, odzieżą
medyczną damską, bluzami medycznymi, spodniami medycznymi, czepkami medycznymi, fartuchami medycznymi.
517945
(220) 2020 09 07
SPRINTECH LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sprint learning
(510), (511) 41 usługi nauki na odległość świadczone
on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, świadczenie usług edukacyjnych
za pośrednictwem platformy informatycznej.
(210)
(731)

517955
(220) 2020 09 07
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
CUKIERNIA

(210)
(731)

(531)

26.04.06, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 26.04.22,
29.01.13
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla
diabetyków, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie
[ciastka czekoladowe], bułki maślane, bułki, bułki wytrawne,
bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy,
chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb
sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy,
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie
lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka,
ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, desery [wyroby cukiernicze], duński
chleb, gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach,
hamburgery wegetariańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kruche ciastka,
lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszan-
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ki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania
mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia
pieczywa, mięso zapiekane w cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby
piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków
i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów,
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, przekąski
składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb],
sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy,
świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby
cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby
cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby
piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby
piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane
kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, usługi
restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210)
(731)
(540)
(540)

517972
(220) 2020 09 08
LEGIERSKI ADAM AD-LEG, Istebna
(znak słowno-graficzny)
Strefa Rozrywki

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi salonów gier, salony gier automatycznych, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości,
udostępnianie salonów z automatami do gier, zapewnianie
gier, usługi gier, wynajmowanie maszyn do gier, usługi salonów gier wideo, obsługa salonów gier [sale], wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, usługi w zakresie gier
zręcznościowych, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, rozrywka, centra rozrywki, usługi w zakresie rozrywki,
informacja o rozrywce, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi
rozrywkowe na żywo, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe
związane z automatami do gry.
(210)
(731)

517975
(220) 2020 09 08
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
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(540) (znak słowny)
(540) Krystalia
(510), (511) 32 wody mineralne, wody gazowane, woda źródlana, woda stołowa, wody smakowe, woda sodowa, napoje
funkcjonalne na bazie wody.
517978
(220) 2020 09 08
NOVVAK JEWELLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVVAK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 14 złoto nieprzetworzone lub kute, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, łańcuszki
do zegarków, medale, metale szlachetne, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, koraliki do robienia biżuterii, dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, biżuteria, biżuteria komórkowa, diamenty, drut
z metali szlachetnych, 42 usługi projektantów mody, usługi
wzornictwa przemysłowego, prace badawczo - rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich.
517979
(220) 2020 09 08
WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ToMojDom.pl
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.17
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mobilne aplikacje, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych.
517981
(220) 2020 09 08
MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY
SPÓŁKA JAWNA, Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) withome your print tkaniny z Twoim nadrukiem
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.20
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, także on-line
zasłon, firanek, markiz i rolet oraz akcesoriów dekoracyjnych
i montażowych do tych towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa, także on-line tkanin, tekstyliów, ozdób dekoracyjnych,
pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towarów, sprzedaż
detaliczna i hurtowa, także on-line w zakresie artykułów gospodarstwa domowego i artykułów pasmanteryjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 drukowanie
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wzorów, drukowanie fotograficzne, nadruk wzorów na tkaninach i tekstyliach, usługi druku na tkaninach, tekstyliach
i odzieży, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania i obróbką tkanin, szycie, w tym szycie zasłon i firan
na miarę, przygotowywanie i obróbka tkanin, obróbka powierzchni tekstyliów i wyrobów włókienniczych, 42 projektowanie wzorów i grafik, projektowanie tkanin i tekstyliów,
projektowanie zasłon, udzielanie informacji w zakresie usług
projektowania grafik, wzorów, tkanin i tekstyliów, doradztwo
projektowe, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych, doradztwo związane z wyborem zasłon, firanek
i rolet.
(210)
(731)
(540)
(540)

517990
(220) 2020 09 04
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
THREE SEAS INITIATIVE INVESTMENT FUND

(531) 26.01.12, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje drukowane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki, broszury, podręczniki, papier
do pisania, certyfikaty drukowane, długopisy, pisaki, pióra
żelowe, nieujęte w innych klasach przybory do pisania, przybory biurowe nieujęte w innych klasach, notatniki ilustrowane, kalendarze drukowane, papier, odbitki fotograficzne,
kartki na notatki, oprawy z papieru lub tektury, druki, dyplomy drukowane z papieru lub tektury, czasopisma drukowane, gazety, plakaty, broszury, atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, koperty, 35 agencje reklamowe, agencja public relations, analiza odbioru reklamy,
analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, badanie rynku, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygo-
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towywanie planów marketingowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line,
reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe,
usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych,
usługi marketingowe, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi reklamowe,
usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem internetu i innych mediów, usługi w zakresie reklamy, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
nabywanie przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz
osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna sprzedaży towarów, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalność
gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie prowadzenie spotkań biznesowych,
planowanie działalności gospodarczej, planowanie spotkań
biznesowych, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc
dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub
handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
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czą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa
przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami
gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób
trzecich], prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla
osób trzecich], przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki
działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących działalności
gospodarczej, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji
wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji
działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla
przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii
biznesowych, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw,
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami
gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo
w tym zakresie, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla
osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności
gospodarczej, 36 agencje kredytowe, analizy finansowe,
crowdfunding, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej,
ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja
zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pożyczki [finansowanie], sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
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udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów,
usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
zarządzanie finansami, administrowanie finansami, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, dokonywanie transakcji finansowych, dostarczanie
kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa, finansowanie budów inżynierii lądowej, finansowanie fuzji, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie kapitałem własnym, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, finansowanie nabycia, finansowanie projektów, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów rozwojowych,
finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, finansowanie
przedsięwzięć biznesowych, finansowanie w zakresie kupna
i sprzedaży przedsiębiorstw, inwestycje finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, organizowanie finansów dla firm, planowanie
i zarządzanie finansowe, pozyskiwanie finansowania dla filmów, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy
na wynalazki, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału
finansowego, udostępnianie i aranżowanie finansowania,
usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi finansowania, usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców, usługi finansowania
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
podmiotów handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających
się, usługi finansowania przemysłowego, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowania
w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw,
usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych działających w branży naftowej, usługi finansowe dla spółek, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji
kapitału, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia,
usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi
finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi kapitalizacji, usługi planowania finansowego związane z projektami
budowlanymi, usługi inwestycyjne, usługi pośrednictwa
w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje
finansowe, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finansowania, zapewnianie finansowania handlu, zapewnianie finansowania wyposażenia, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla
przedsiębiorstw, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami dla firm,
zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie
finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjne-
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go i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane
z bankowością, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego
ryzyka, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie
funduszami typu private equity, zarządzanie kapitałem, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie majątkiem, zbieranie funduszy w celach finansowych, zarządzanie
zyskami zatrzymanymi, zarządzenie funduszem kapitałowym, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie powiernicze, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w sprawach zarządzania własnością intelektualną, zarządzanie prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami, audyty zgodności z prawem,
audyty zgodności z przepisami, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, prawne administrowanie licencjami, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
518002
(220) 2020 09 08
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(531) 27.05.01, 05.03.06, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, oprawki i ramki na zdjęcia
lub obrazy, afisze, plakaty, podstawki pod szklanki, plakaty,
serwetki papierowe, papierowe ręczniki, bielizna stołowa
papierowa, podkładki papierowe, kalendarze, artykuły biurowe, girlandy papierowe, kartki, kokardy papierowe, pudełka
z papieru lub kartonu, stojaki do fotografii, torby papierowe,
artykuły piśmienne, notesy, notatniki, reprodukcje graficzne, rysunki, 20 zasłony bambusowe, haki do zasłon, karnisze
i szyny do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralików, kółka
do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, story wewnętrzne okienne, poduszki, rolki do zasłon, szyny do zasłon,
uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, wieszaki
na zasłony, zasłony z plecionek drewnianych, rolety okienne,
w tym rolety wykonane z drewna, bambusu, papieru, rolety
materiałowe, rolety termoizolacyjne, rolety zaciemniające,
zaciski niemetalowe do mocowania rolet, osprzęt i akcesoria
z tworzyw sztucznych do rolet, meble, ramki na obrazy i fotografie, lustra, uchwyty przyssawkowe, uchwyty do wanny,
niemetalowe, wieszaki do ubrań, figurki z drewna, ratanu,
z kości, figurki z tworzyw sztucznych, figurki z wosku i gipsu,
kosze niemetalowe, kosze wiklinowe, 21 artykuły gospodarstwa domowego i przybory kuchenne, cedzaki do użytku
domowego, uchwyty na kosmetyki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty do szczotek toaletowych, wieszaki na ręczniki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
kubki i uchwyty na kubki, szklanki, podkładki porcelanowe
pod szklanki, kosze na chleb, kosze na pranie, kosze na rośliny, kosze na śmieci, pojemniki do kostek lodu, półmiski, tace
obrotowe, tace na posiłki, tace do użytku domowego, młynki
nieelektryczne, dozowniki serwetek, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do detergentów, dozowniki do przypraw, dozowniki do mydła, miksery domowe nieelektryczne, szczotki do celów domowych, rękawice kuchenne, skrobaczki
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do użytku domowego, termoizolowane naczynia z ceramiki
i szkła, gąbki do naczyń, wyroby szklane dla gospodarstwa
domowego, termosy, atomizery do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego i kuchennego, miksery i urządzenia mieszające nieelektryczne, wyciskacze do owoców,
suszarki do odzieży, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa, bielizna stołowa
tekstylna, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe,
chusteczki do nosa tekstylne, firanki, tkaniny gipiurowe, kapy
i narzuty na łóżka, kotary na drzwi, koce, pokrycia na materace, materiały tekstylne nietkane, pokrowce ochronne na meble, moskitiery, obrusy, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw
sztucznych, podszewki, pokrowce i poszewki na poduszki,
poszewki, pościel, prześcieradła, kołdry, kołderki z puchu,
ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, serwetki tekstylne,
śpiwory jako poszwy zastępujące prześcieradła, uchwyty
do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony tekstylne, zasłony z surowców włókiennych lub tworzyw sztucznych,
tkaniny bawełniane, elastyczne, obiciowe i wełniane, ścierki
do naczyń, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, także on-line
zasłon, firanek, markiz i rolet, w tym akcesoriów dekoracyjnych i montażowych do tych towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także on-line ozdób dekoracyjnych, pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także on-line w zakresie artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów pasmanteryjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne.
518003
(220) 2020 09 08
MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY
SPÓŁKA JAWNA, Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m markizeta home
(210)
(731)
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pod szklanki, kosze na chleb, kosze na pranie, kosze na rośliny, kosze na śmieci, pojemniki do kostek lodu, półmiski, tace
obrotowe, tace na posiłki, tace do użytku domowego, młynki
nieelektryczne, dozowniki serwetek, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do detergentów, dozowniki do przypraw, dozowniki do mydła, miksery domowe nieelektryczne, szczotki do celów domowych, rękawice kuchenne, skrobaczki
do użytku domowego, termoizolowane naczynia z ceramiki
i szkła, gąbki do naczyń, wyroby szklane dla gospodarstwa
domowego, termosy, atomizery do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego i kuchennego, miksery i urządzenia mieszające nieelektryczne, wyciskacze do owoców,
suszarki do odzieży, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa, bielizna stołowa
tekstylna, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe,
chusteczki do nosa tekstylne, firanki, tkaniny gipiurowe, kapy
i narzuty na łóżka, kotary na drzwi, koce, pokrycia na materace, materiały tekstylne nietkane, pokrowce ochronne na meble, moskitiery, obrusy, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw
sztucznych, podszewki, pokrowce i poszewki na poduszki,
poszewki, pościel, prześcieradła, kołdry, kołderki z puchu,
ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, serwetki tekstylne,
śpiwory jako poszwy zastępujące prześcieradła, uchwyty
do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony tekstylne, zasłony z surowców włókiennych lub tworzyw sztucznych,
tkaniny bawełniane, elastyczne, obiciowe i wełniane, ścierki
do naczyń, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, także on-line
zasłon, firanek, markiz i rolet, w tym akcesoriów dekoracyjnych i montażowych do tych towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także on-line ozdób dekoracyjnych, pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także on-line w zakresie artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów pasmanteryjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne.
518004
(220) 2020 09 08
MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY
SPÓŁKA JAWNA, Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lemoon HOUSE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, oprawki i ramki na zdjęcia
lub obrazy, afisze, plakaty, podstawki pod szklanki, plakaty,
serwetki papierowe, papierowe ręczniki, bielizna stołowa
papierowa, podkładki papierowe, kalendarze, artykuły biurowe, girlandy papierowe, kartki, kokardy papierowe, pudełka
z papieru lub kartonu, stojaki do fotografii, torby papierowe,
artykuły piśmienne, notesy, notatniki, reprodukcje graficzne, rysunki, 20 zasłony bambusowe, haki do zasłon, karnisze
i szyny do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralików, kółka
do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, story wewnętrzne okienne, poduszki, rolki do zasłon, szyny do zasłon,
uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, wieszaki
na zasłony, zasłony z plecionek drewnianych, rolety okienne,
w tym rolety wykonane z drewna, bambusu, papieru, rolety
materiałowe, rolety termoizolacyjne, rolety zaciemniające,
zaciski niemetalowe do mocowania rolet, osprzęt i akcesoria
z tworzyw sztucznych do rolet, meble, ramki na obrazy i fotografie, lustra, uchwyty przyssawkowe, uchwyty do wanny,
niemetalowe, wieszaki do ubrań, figurki z drewna, ratanu,
z kości, figurki z tworzyw sztucznych, figurki z wosku i gipsu,
kosze niemetalowe, kosze wiklinowe, 21 artykuły gospodarstwa domowego i przybory kuchenne, cedzaki do użytku
domowego, uchwyty na kosmetyki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty do szczotek toaletowych, wieszaki na ręczniki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
kubki i uchwyty na kubki, szklanki, podkładki porcelanowe

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, oprawki i ramki na zdjęcia
lub obrazy, afisze, plakaty, podstawki pod szklanki, plakaty,
serwetki papierowe, papierowe ręczniki, bielizna stołowa
papierowa, podkładki papierowe, kalendarze, artykuły biurowe, girlandy papierowe, kartki, kokardy papierowe, pudełka
z papieru lub kartonu, stojaki do fotografii, torby papierowe,
artykuły piśmienne, notesy, notatniki, reprodukcje graficzne, rysunki, 20 zasłony bambusowe, haki do zasłon, karnisze
i szyny do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralików, kółka
do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, story wewnętrzne okienne, poduszki, rolki do zasłon, szyny do zasłon,
uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, wieszaki
na zasłony, zasłony z plecionek drewnianych, rolety okienne,
w tym rolety wykonane z drewna, bambusu, papieru, rolety
materiałowe, rolety termoizolacyjne, rolety zaciemniające,
zaciski niemetalowe do mocowania rolet, osprzęt i akcesoria
z tworzyw sztucznych do rolet, meble, ramki na obrazy i fotografie, lustra, uchwyty przyssawkowe, uchwyty do wanny,
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niemetalowe, wieszaki do ubrań, figurki z drewna, ratanu,
z kości, figurki z tworzyw sztucznych, figurki z wosku i gipsu,
kosze niemetalowe, kosze wiklinowe, 21 artykuły gospodarstwa domowego i przybory kuchenne, cedzaki do użytku
domowego, uchwyty na kosmetyki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty do szczotek toaletowych, wieszaki na ręczniki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
kubki i uchwyty na kubki, szklanki, podkładki porcelanowe
pod szklanki, kosze na chleb, kosze na pranie, kosze na rośliny, kosze na śmieci, pojemniki do kostek lodu, półmiski, tace
obrotowe, tace na posiłki, tace do użytku domowego, młynki
nieelektryczne, dozowniki serwetek, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do detergentów, dozowniki do przypraw, dozowniki do mydła, miksery domowe nieelektryczne, szczotki do celów domowych, rękawice kuchenne, skrobaczki
do użytku domowego, termoizolowane naczynia z ceramiki
i szkła, gąbki do naczyń, wyroby szklane dla gospodarstwa
domowego, termosy, atomizery do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego i kuchennego, miksery i urządzenia mieszające nieelektryczne, wyciskacze do owoców,
suszarki do odzieży, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa, bielizna stołowa
tekstylna, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe,
chusteczki do nosa tekstylne, firanki, tkaniny gipiurowe, kapy
i narzuty na łóżka, kotary na drzwi, koce, pokrycia na materace, materiały tekstylne nietkane, pokrowce ochronne na meble, moskitiery, obrusy, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw
sztucznych, podszewki, pokrowce i poszewki na poduszki,
poszewki, pościel, prześcieradła, kołdry, kołderki z puchu,
ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, serwetki tekstylne,
śpiwory jako poszwy zastępujące prześcieradła, uchwyty
do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony tekstylne, zasłony z surowców włókiennych lub tworzyw sztucznych,
tkaniny bawełniane, elastyczne, obiciowe i wełniane, ścierki
do naczyń, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, także on-line
zasłon, firanek, markiz i rolet, w tym akcesoriów dekoracyjnych i montażowych do tych towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także on-line ozdób dekoracyjnych, pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towarów, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także on-line w zakresie artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów pasmanteryjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne.
518020
(220) 2020 09 09
MONAGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOpipi
(510), (511) 5 preparaty odstraszające psy, preparaty odstraszające koty, środki odstraszające zwierzęta, środki odstraszające dla zwierząt, odświeżacze powietrza, repelenty.
(210)
(731)

518026
(220) 2020 09 07
BERLIŃSKI ROBERT LS TRANS SPÓŁKA CYWILNA,
Pruszków; MIRKOWSKI RAFAŁ LS TRANS SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszków; DĄBEK RAFAŁ LS TRANS
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASERJETSPEDITION
(210)
(731)

Nr ZT44/2020

(531) 26.02.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowych, agencje importu-eksportu towarów, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
agencji importowo-eksportowych, usługi administracyjne
w zakresie odpraw celnych, 36 usługi podatkowe i celne,
organizowanie zbierania opłat celnych, organizowanie płatności opłat celnych, ubezpieczenia, ubezpieczenie morskie,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia lotnicze, usługi
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, agencje
ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, zawieranie
ubezpieczeń tranzytowych, agencja ubezpieczania statków,
administrowanie działalnością ubezpieczeniową, informacja o ubezpieczeniach, usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, wyceny dla celów
ubezpieczeniowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń wypadkowych, agencja pośrednictwa w zakresie
ubezpieczania statków, usługi ubezpieczeniowe związane
z towarami w tranzycie, usługi ubezpieczeniowe w zakresie
towarów przewożonych drogą morską, 39 usługi w zakresie
obsługi ładunków importowych i eksportowych, magazynowanie celne, przechowywanie pod zamknięciem celnym,
spedycja, spedycja towarów, usługi spedycji, spedycja ładunków, usługi spedycyjne, usługi agencji spedycyjnej, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja towarów drogą
lądową, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku
pomiędzy portami morskimi, udzielanie porad związanych
z usługami spedycyjnymi, usługi w zakresie cargo i frachtu,
usługi odpraw, transport, transport kontenerów, transport
wodny, transport morski, transport drogowy, transport lądowy, transport rzeczny, transport towarów, transport lotniczy,
transport powietrzny, logistyka transportu, organizowanie
transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, pakowanie, pakowanie ładunków, usługi pakowania, pakowanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, składowanie towarów, usługi składowania, informacja o składowaniu,
transport i składowanie, organizowanie składowania towarów, magazynowanie i składowanie, usługi pośrednictwa
związane ze składowaniem, magazynowanie, magazynowanie ładunków, usługi magazynowe, magazynowanie towarów, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, dostarczanie przesyłek
pocztowych, dostarczanie poczty, usługi pocztowe, usługi
przekazywania poczty, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu, usługi przewoźnika, usługi przewozu paczek, usługi przewozowe towarów, przewóz paczek
drogą morską, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi
doręczania paczek, przesyłki (dostarczanie -), dostawa przesyłek, organizowanie dostawy przesyłek drogą morską i powietrzną.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

518042
(220) 2020 09 09
FUNDACJA EDUMIND BY SMARTT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EduMind

Nr ZT44/2020
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, usługi instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe, zapewnianie
seminariów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, organizowanie i prowadzenie
konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, odczytów, wykładów,
sympozjów, imprez, konkursów, wystaw, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych publikacji, publikowanie
elektroniczne on-line, ustanawianie i przyznawanie nagród
za osiągnięcia naukowe, badawcze, gospodarcze i popularyzatorskie, wydawanie audiobooków, informacja o powyższych usługach.
518045
(220) 2020 09 08
SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA,
Niepołomnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE SECRET SOAP STORE

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.13.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym między innymi kremy
do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny
do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia
i kąpieli: mydła toaletowe, mydła w płynie, płatki mydlane,
żele i płyny, pudry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, środki
do mycia i pielęgnacji włosów: szampony, balsamy, odżywki, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, środki perfumeryjne:
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, olejki eteryczne, środki do makijażu,
demakijażu i malowania: twarzy, ust, oczu, brwi, paznokci,
fluidy, pudry, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie,
środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki samoopalające, preparaty do depilacji,
pudry higieniczne zawarte w tej klasie, odświeżacze do ust,
odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej: pasty, płyny, nitki czyszczące, środki do i po goleniu: kremy, pianki, żele, balsamy, proszki do prania, płyny
do prania, płyny do mycia naczyń, proszki do szorowania,
płyny do mycia podłóg, płyny do mycia okien, 5 preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i preparaty lecznicze do czyszczenia zębów,
kosmetyki lecznicze w tym między innymi preparaty kosmetyczne do odchudzania, maści o działaniu leczniczym,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa produktów wymienionych w klasie 3 i w klasie 5, usługi reklamy dla osób trzecich, 44 usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi lub zwierząt, gabinety
kosmetyczne, gabinety SPA.
(210) 518072
(220) 2020 09 09
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak słowny)
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(540) TELEBIT
(510), (511) 6 metalowe zamki sprężynowe, metalowe zamki do drzwi, zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki
metalowe (nieelektryczne), zamki sprężynowe metalowe,
zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki metalowe,
metalowe zamki cylindryczne, metalowe wkładki zamka,
metalowe mechanizmy zamykające, metalowe obudowy
do zamków, metalowe zestawy do montażu zamka, nieelektryczne zamki wykonane z metali, zamki i klucze, z metalu,
9 zamki elektryczne, zamki metalowe [elektryczne], zamki
mechaniczne [elektryczne, niemetalowe], zamki mechaniczne [elektryczne, metalowe], zamki elektryczne do pojazdów,
elektryczne zamki do drzwi, elektroniczne zamki do drzwi,
zamki elektroniczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą,
metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], zamki z mechanicznym wybieraniem kodu [elektryczne], niemetalowe zamki
szyfrowe [elektryczne].
518083
(220) 2020 09 08
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) medcorecta
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków, 10 wyroby medyczne dla ludzi w postaci aplikatorów, inhalatorów, rozpylaczy, aerozoli,
maści, płynów, kremów do celów medycznych.
(210)
(731)

518087
(220) 2020 09 08
PYSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sensAIR
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.25
(510), (511) 9 czujniki jakości powietrza, czujniki poziomu,
czujniki pomiarowe, czujniki zanieczyszczenia, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, czujniki do przyrządów pomiarowych,
czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, czujniki temperatury, czujniki wilgotności, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury powietrza, czujniki dwutlenku węgla.
518088
(220) 2020 09 08
SOLID COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solid.Jobs

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
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nia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
opinie (sondaże), pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem
portalu internetowego, systematyzacja komputerowych
baz danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, opracowania i organizowania
programów promocyjnych, wyszukiwania informacji
dla osób trzecich, publikacja sponsorowanych tekstów,
przegląd prasy i mediów elektronicznych (jako publikacja treści reklamowych).
518101
(220) 2020 09 09
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) DECORO
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna
szklanego jako zbrojenie tynków.
(210)
(731)

518106
(220) 2020 09 09
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) DIAMANTE
(510), (511) 1 chemiczne środki pomocnicze dla budownictwa, a mianowicie dodatki do cementów, dodatki do betonu
i zapraw, kleje do płytek ceramicznych, masy klejowo-szpachlowe, 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, farby podkładowe, farby, wypełniające, farby nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, pigmenty
do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb,
utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, preparaty
zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla budownictwa, 19 tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna szklanego
jako zbrojenie tynków.
(210)
(731)

518110
(220) 2020 09 09
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BIANCA
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna
szklanego jako zbrojenie tynków.
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518113
(220) 2020 09 10
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK
(210)
(731)

(531)

06.07.08, 06.19.13, 08.03.07, 19.09.02, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce
do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spożywczych.
518118
(220) 2020 09 09
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BIANCA PLUS
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb. utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna
szklanego jako zbrojenie tynków.
(210)
(731)

518125
(220) 2020 09 10
SITAK KAMILA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ARTKAM, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTDORRE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi
szklane, drzwi lustrzane, drzwi przesuwne, niemetalowe,
obudowy drzwiowe niemetalowe, drewniane ościeżnice
drzwiowe, niemetalowe futryny do drzwi, panele szklane
do drzwi, drzwi wykonane z drewna do budynków, drzwi
wykonane z paneli podłogowych, dekoracje wykonane
z kamienia, ozdoby wykonane z roślin, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, zwieńczenia elementów architektonicznych wykonane z materiałów niemetalowych,
42 doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, grafika artystyczna, planowanie przestrzenne [pro-
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jektowanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie drzwi, architektura, wspomagane
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.
(210) 518126
(220) 2020 09 10
(731) Klosterfrau Zürich AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) neo-angin forte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

518193
(220) 2020 09 12
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NOWE ZĘBY W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA

(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518194
(220) 2020 09 12
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
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(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518195
(220) 2020 09 12
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZĘBY W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA

(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518196
(220) 2020 09 12
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZĘBY W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
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(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej,
pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518197
(220) 2020 09 13
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Implanty Zębów AGNIESZKA SICIŃSKA

(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518198
(220) 2020 09 13
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UŚMIECH W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
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(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518199
(220) 2020 09 13
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UŚMIECH W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA

(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518286
(220) 2020 09 14
RESPONDEK KAMILA PIERIS IMMOBILIER, Olesno
(znak słowno-graficzny)
Pieris

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 lustra [meble], ramy do obrazów i zdjęć, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, łóżka,
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pościel, materace, poduszki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 21 stroiki na świece, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, talerze, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, wazony, ozdoby ceramiczne, ozdoby
kryształowe, ozdoby szklane, ozdoby z porcelany, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, doniczki do roślin, kosze na rośliny, artykuły
gospodarstwa domowego, naczynia, 25 odzież, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna
męska, bielizna dziecięca, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: lustra [meble], ramy do obrazów i zdjęć,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz,
łóżka, pościel, materace, poduszki, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, stroiki na świece, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, talerze, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, wazony, ozdoby ceramiczne, ozdoby
kryształowe, ozdoby szklane, ozdoby z porcelany, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, doniczki do roślin, kosze na rośliny, artykuły
gospodarstwa domowego, naczynia, odzież, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna
męska, bielizna dziecięca, nakrycia głowy, świece [oświetlenie],
świece zapachowe, świece perfumowane, okulary, lampy (urządzenia oświetleniowe), elektryczne urządzenia oświetleniowe
do wnętrz, biżuteria, torebki damskie, torebki, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, bielizna pościelowa i koce, tkaniny
do wyposażenia wnętrz, tekstylia do dekoracji wnętrz, dywany,
chodniki i maty.
518300
(220) 2020 09 15
BIURO RACHUNKOWE MAGDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO RACHUNKOWE MAGDA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość.
(210) 518304
(220) 2020 09 15
(731) GOSK JAKUB, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

91

24.01.13, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.11,
26.01.13, 14.07.01, 14.07.15
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie marketingu, promocja towarów
i usług poprzez sponsorowanie, świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, usługi doradcze
dotyczące reklamy, usługi doradcze w zakresie marketingu,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych,
organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
pokazów handlowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie
pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie
działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywanie
i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach
reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych on-line, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie
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wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw
w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach
komercyjnych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w celach
reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych,
pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów
i usług, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw
w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów
na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi
reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych,
usługi w zakresie pokazów towarów, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie
strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku
firmy, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja on-line sieci komputerowych i stron
internetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
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trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, promowanie sprzedaży
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury
reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa,
reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama
w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], usługi planowania w zakresie reklamy, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe,
usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów
mechanicznych, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z przemysłem transporto-
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wym, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych
mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie
promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi zarządzania społecznością
on-line, usługi współpracy z blogerami, usługi związane
z publiczną prezentacją produktów, wsparcie w dziedzinie
komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe,
w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacje multimedialne, publikowania
broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych,
publikowanie dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania blogów.
(210) 518325
(220) 2020 09 16
(731) POLAK ANDRZEJ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) Zamek DRAGON
(510), (511) 6 metalowe zamki cylindryczne, zamki metalowe [inne niż elektryczne], zamki inne niż elektryczne metalowe, metalowe zamki do drzwi, metalowe wkładki zamka,
metalowe zamki sprężynowe, metalowe zestawy do montażu zamka, metalowe obudowy do zamków, zamki sprężynowe, zamki sprężynowe metalowe, zamki metalowe,
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zamki metalowe (nieelektryczne), zamki i klucze, z metalu,
metalowe mechanizmy zamykające, zamki do pojazdów
metalowe, nieelektryczne zamki wykonane z metali, 9 zamki
mechaniczne [elektryczne, metalowe], zamki mechaniczne
[elektryczne, niemetalowe], zamki z mechanicznym wybieraniem kodu [elektryczne], elektroniczne zamki do drzwi,
zamki elektroniczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą,
elektryczne zamki do drzwi, elektryczne zamki zasuwkowe,
metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], niemetalowe zamki
szyfrowe [elektryczne], zamki elektryczne, zamki elektryczne
do pojazdów, zamki metalowe [elektryczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

518349
(220) 2020 09 15
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Jamu

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych,
herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
do palenia do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty,
napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi
iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne.
518350
(220) 2020 09 16
NUTRI MIND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRI CATERING & EVENTS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.03.05, 11.03.08
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, szkolenia
w zakresie cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje samoobsługowe, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, organizowanie posiłków w hotelach, organizacja
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przyjęć weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, kafeterie [bufety], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary
sałatkowe, bary przekąskowe, usługi barów i restauracji, stołówki, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi świadczone przez
bary bistro, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, informacja o usługach restauracyjnych,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety.

imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowanie zawodowe z zakresu
bezpieczeństwa osobistego, szkolenia techniczne w zakresie
bezpieczeństwa.

518352
(220) 2020 09 15
SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POTOK Z JURY

(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, zupy, tłuszcze jadalne, sałatki owocowe, warzywne, oleje jadalne, napoje mleczne, zupy,
przetwory jarzynowe, bulion, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i preparaty do produkcji napojów.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210)
(731)

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

518451
(220) 2020 09 18
KLIMEK MICHAŁ FENIKS, Pniewy
(znak słowno-graficzny)
FENIKS OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.01
(510), (511) 37 konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w gaz, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa,
41 usługi szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego,
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie

518453
(220) 2020 09 19
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroLuz Calcium
(210)
(731)

518454
(220) 2020 09 19
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroLuz Magnesium
(210)
(731)

518455
(220) 2020 09 19
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAPNO NIESORT NAWOZOWE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 25.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
518456
(220) 2020 09 19
FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Estena Microclean
(510), (511) 16 papier, papier higieniczny, papier toaletowy.

(210)
(731)
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518463
(220) 2020 09 21
KOLADKO MAJA NAJLEPSZE WAKACJE,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) najlepsze wakacje.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.03.15, 01.15.23
(510), (511) 39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, agenci zajmujący się organizowaniem
podróży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe
do planowania podróży, doradztwo w dziedzinie podróży
biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży,
doradztwo w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie
informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji
w zakresie portów, informacja o transporcie, informacja turystyczna, informacje dotyczące podróży (usługi w zakresie
zapewniania -), organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja i rezerwacja rejsów, organizowanie biletów
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta,
organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych,
organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie wypraw
i wycieczek ze zwiedzaniem, planowanie i rezerwowanie
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi
za pomocą środków elektronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków
elektronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwacja
podróży, rezerwacja biletów kolejowych, rezerwacja biletów
lotniczych, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja biletów na podróż
pociągiem, rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów
lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, rezerwacja
miejsc dla podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż samolotem, rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, rezerwacja
miejsc na podróż autokarem, rezerwacja miejsc na transport wodny, rezerwacja miejsc na transport powietrzny,
rezerwacja miejsc na transport kolejowy, rezerwacja miejsc
na transport pojazdami silnikowymi, rezerwacja miejsc [podróż], rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu,
rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych,
rezerwacja rejsów morskich, rezerwacja transportu, rezerwowanie miejsc do spania w środkach transportu, rezerwowanie miejsc podróżnych, rezerwowanie podróży i wycieczek
wakacyjnych, rezerwowanie siedzeń podróżnych, rezerwo-
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wanie transportu, rezerwowanie transportu autokarowego,
rezerwowanie transportu kolejowego, rezerwowanie transportu powietrznego, rezerwowanie transportu promami, rezerwowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci
komputerowych, rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem
za pośrednictwem biura, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji
w zakresie przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi
w zakresie rezerwacji podróży, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie
informacji turystycznych za pomocą komputera, udzielanie
informacji dotyczących opłat za przejazd, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie
informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących lotu, udzielanie informacji dotyczących transportu
lotniczego, udzielanie informacji dotyczących transportu
i podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów
telekomunikacyjnych, udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie informacji na temat rezerwacji
podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji on-line na temat podróży, udzielanie
informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznej
za pomocą komputera, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, udzielanie informacji w zakresie rozkładu
lotów, udzielanie informacji związanych z trasami podróży,
udzielanie informacji związanych z przylotami, udzielanie
informacji związanych z odlotami, udzielanie informacji
związanych z podróżami liniami lotniczymi za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych
z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samolotów, usługi agencji rezerwującej
wynajem samochodów, usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych,
usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji, udzielanie informacji
związanych z usługami wypożyczania rowerów, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi agencyjne obejmujące organizację podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, usługi agencyjne w zakresie
organizowania transportu osób, usługi agencyjne w zakresie
rezerwacji miejsc na podróż, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień
na transport, usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, usługi informacyjne w odniesieniu do podróży, usługi informacyjne związane z podróżowaniem, usługi
informacyjne związane z transportem, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi rezerwacji doty-
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czące wypożyczania pojazdów, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, usługi rezerwacji podróży lotniczych, usługi
rezerwacji w zakresie transportu powietrznego, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą morską, usługi rezerwacji
w zakresie transportu lądowego, usługi rezerwacji w zakresie
podróży drogą lądową, usługi rezerwacji w zakresie transportu łodzią, usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, usługi
rezerwacji w zakresie transportu, usługi rezerwacji wczasów
i podróży, usługi rezerwowania podróży, usługi w zakresie
biletów na podróż, usługi w zakresie dostarczania informacji
dotyczących transportu samochodowego, usługi w zakresie
dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego,
usługi w zakresie planowania wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi
w zakresie rezerwowania podróży.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

518465
(220) 2020 09 21
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
Wybieram lokalne

29.01.13, 07.01.09, 06.07.08, 05.01.03, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pośrednictwo handlowe, 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, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: świece, artykuły chemii
gospodarczej, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania kosmetyki, artykuły tytoniowe, artykuły
i przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, zabawki, artykuły
spożywcze, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne,
ryby, drób, dziczyzna, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje jadalne, mięso i wyroby mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, nabiał
i substytuty nabiału, przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa suszone,
warzywa strączkowe przetworzone, warzywa solone, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa gotowane, warzywa
fermentowane, owoce konserwowane, owoce marynowane,
owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe,
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owoce w puszkach, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, suszone owoce, suszone orzechy, orzechy jadalne, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy solone, orzechy suszone,
grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gotowe
produkty z warzyw, gotowe dania warzywne, chipsy ziemniaczane, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przyprawy, lód, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, sól, przyprawy i dodatki smakowe, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, chleb, kawa nienaturalna,
miód, melasa, musztarda, ocet, sosy, sosy [przyprawy], drożdże,
proszek do pieczenia, makarony, mąka, produkty zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, dania gotowe
i wytrawne przekąski, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, świeże owoce i warzywa,
żywność i napoje dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, surowe i nieprzetworzone
produkty akwakultury, surowe i nieprzetworzone produkty
ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, rośliny,
kwiaty, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, kwiaty świeże,
len [siemię lniane] rośliny, naturalne rośliny i kwiaty, naturalne
jadalne rośliny [nieprzetworzone], rośliny domowe, rośliny
naturalne (żywe), żywe kwiaty, nasiona, piwo, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, syropy do wyrobu
napojów, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, woda, woda mineralna, woda gazowana, woda źródlana, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe,
piwo bezalkoholowe, napoje alkoholowe.
518466
(220) 2020 09 21
ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) KOMANDORSKIE
(510), (511) 29 ryby [nieżywe], ryby mrożone, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby gotowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby schłodzone, ryby świeże, ryby panierowane, mrożone produkty
rybne, mrożone gotowane ryby, owoce morza [nieżywe],
mięczaki [nieżywe], skorupiaki, nieżywe, krewetki [nieżywe],
małże [nieżywe], ostrygi, nieżywe, mrożone owoce morza,
gotowane owoce morza, owoce morza panierowane, potrawy rybne, produkty z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, filety rybne, paluszki rybne, kotlety rybne, krokiety
rybne, kiełbaski rybne, steki z ryb, pulpety rybne, galaretki
rybne, konserwy rybne, pasztety rybne, pasty rybne, pasty
z owoców morza, pasty krewetkowe, przeciery rybne, sałatki
rybne, wywar rybny, anchois, surimi, ikra rybia przetworzona,
kawior, krakersy rybne, dzwonka rybne, płaty rybne, polędwice rybne, żywność produkowana z ryb, przekąski rybne,
przetwory z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza,
potrawy gotowe z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców
morza, zupy i buliony z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, parówki rybne i rybno-warzywne, chipsy rybne.
(210)
(731)
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(210) 518468
(220) 2020 09 21
(731) PASZNIK ELIZA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BOSKO & WŁOSKO ELIZA PASZNIK
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, pizzerie, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi restauracyjne, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210) 518472
(220) 2020 09 21
(731) WIĘCKOWSKI ADAM NUTRISLE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nutrisle
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe.
(210) 518478
(220) 2020 09 21
(731) WIĘCKOWSKI ADAM NUTRISLE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) InutriQ
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe.
518491
(220) 2020 09 21
LUNEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUNEOS
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia
do poprawy efektywności energetycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne,
ładowarki do baterii słonecznych, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do ponownego ładowania, matryce
do paneli słonecznych, panele słoneczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, akumulatory
energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
ogniwa fotoelektryczne, aparatura i instalacje do zdalnego
sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki do instalacji solarnych, 11 lampy elektryczne do oświe(210)
(731)
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tlenia wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia,
osprzęt do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie
wewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe,
oświetleniowe oprawy, instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED,
urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED,
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy
oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, urządzenia
oświetleniowe z ogniwami słonecznym, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi,
urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, urządzenia do poprawy efektywności
energetycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii
słonecznych, baterie słoneczne do celów przemysłowych,
baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne
do ponownego ładowania, matryce do paneli słonecznych,
panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej,
falowniki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ogniwa fotoelektryczne,
aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki do instalacji solarnych,
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, oprawy, obudowy
i osłony do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie
zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy, instalacje
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED,
oprawy oświetleniowe LED, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznym, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, 37 instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów oświetleniowych, naprawa urządzeń
oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją
urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, naprawa
lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, budowa
użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów pa-
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neli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, instalacja systemów przetwarzania
energii słonecznej, cieplnej i elektrycznej, 42 projektowanie
techniczne i doradztwo, audyty techniczne, audyt energetyczny, planowanie techniczne i zarządzanie projektami
technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, projektowanie systemów oświetleniowych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii
słonecznej, projekty specjalistyczne instalacji wykorzystania energii odnawialnej, profesjonalne doradztwo związane
z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie
wydajności energetycznej w budynkach, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia
w prąd i energię, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem urządzeń fotowoltaicznych, wypożyczanie oświetlenia do wnętrz.
518492
(220) 2020 09 21
LUNEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNEOS

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia
do poprawy efektywności energetycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii słonecznych, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku
domowego, baterie słoneczne do ponownego ładowania,
matryce do paneli słonecznych, panele słoneczne, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne,
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki
fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, ogniwa fotoelektryczne, aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi,
systemy automatyki do instalacji solarnych, 11 urządzenia
oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie
elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy,
instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, lampy
LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, elektryczne instalacje
oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, urządzenia oświetleniowe z ogniwami
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słonecznymi, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii
słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym
systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: moduły
fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, urządzenia do poprawy efektywności
energetycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne, ładowarki do baterii
słonecznych, baterie słoneczne do celów przemysłowych,
baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne
do ponownego ładowania, matryce do paneli słonecznych,
panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej,
falowniki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ogniwa fotoelektryczne,
aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, systemy automatyki do instalacji solarnych,
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, oprawy, obudowy
i osłony do oświetlenia, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie
zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetleniowe oprawy, instalacje
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED,
oprawy oświetleniowe LED, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, kolektory fotowoltaiczne, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, 37 instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów oświetleniowych, naprawa urządzeń
oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją
urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, naprawa
lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii,
instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, budowa
użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, instalacja systemów przetwarzania
energii słonecznej, cieplnej i elektrycznej, 42 projektowanie
techniczne i doradztwo, audyty techniczne, audyt energetyczny, planowanie techniczne i zarządzanie projektami
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technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, projektowanie systemów oświetleniowych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii
słonecznej, projekty specjalistyczne instalacji wykorzystania energii odnawialne, profesjonalne doradztwo związane
z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie
wydajności energetycznej w budynkach, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia
w prąd i energię, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem urządzeń fotowoltaicznych, wypożyczanie oświetlenia do wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)

518493
(220) 2020 09 22
MILER TOMASZ MILER, Poznań
(znak słowno-graficzny)
MILER SPIRITS

99

(540) I WISH I HAD A FRIEND LIKE ME HILLS

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie,
kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie
wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, bielizna, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą.
(210)
(731)
(540)
(540)

518562
(220) 2020 09 16
MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia
(znak słowno-graficzny)
DOSPEL

(531) 27.05.01, 03.04.18, 03.04.20
(510), (511) 33 wódka.
518494
(220) 2020 09 22
MILER TOMASZ, MILER OLGA MILER TOMASZ MILER,
OLGA MILER SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TM MILER MENSWEAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.05, 25.01.05, 05.13.07, 05.13.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury,
koszule, koszulki, koszulki polo, marynarki, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, spodnie, swetry, golfy, kamizelki,
bielizna dla mężczyzn, bokserki, skarpety, apaszki [chustki],
paski [odzież], paski skórzane [odzież], poszetki, krawaty,
muszki, kaszkiety, szelki, rękawiczki, szale, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury, koszule, koszulki, koszulki polo, marynarki, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, spodnie,
swetry, golfy, kamizelki, bielizna dla mężczyzn, bokserki, skarpety, apaszki [chustki], paski [odzież], paski skórzane [odzież],
poszetki, krawaty, muszki, kaszkiety, szelki, rękawiczki, szale.
(210) 518549
(220) 2020 09 22
(731) GIZA FILIP HILLS WEAR, Żagań
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 11 promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, dmuchawy
kominowe, kanały dymowe, wentylatory [części instalacji
klimatyzacyjnych], filtry do wyciągów spalin w instalacjach
domowych i przemysłowych, filtry do klimatyzacji, zasuwy [ogrzewnictwo], urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia do chłodzenia powietrza, regeneratory ciepła,
wymienniki ciepła, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, agregaty klimatyzacyjne,
wentylatory dachowe, wentylatory pokojowe, wentylatory
wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory osiowe
do klimatyzacji, wentylatory ssące, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycznych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów kominowych, wentylatorów do instalacji klimatyzacyjnych, filtrów do wyciągów spalin w instalacjach domowych
i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia powietrza,
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regeneratorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów
wentylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów kuchennych, wentylatorów elektrycznych
do użytku osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, wentylatorów osiowych do klimatyzacji, wentylatorów ssących, prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej promiennikowych
ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycznych,
elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kanałów
kominowych, wentylatorów do instalacji klimatyzacyjnych,
filtrów do wyciągów spalin w instalacjach domowych i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw dla ogrzewnictwa,
urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, instalacji
i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia powietrza, regeneratorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizujących
do oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wentylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wyciągów
kuchennych, wentylatorów elektrycznych do użytku osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, wentylatorów osiowych
do klimatyzacji, wentylatorów ssących.
518564
(220) 2020 09 23
BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) Open Sky
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210)
(731)

518566
(220) 2020 09 23
BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) Vario
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210)
(731)

(210) 518570
(220) 2020 09 23
(731) Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, MX
(540) (znak słowny)
(540) MISSION
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, ser, masło, jogurt
i inne produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, dipy do przekąsek, w tym dip z guacamole, dip z kwaśnej śmietany, dip
z sera, dip z fasoli, przetworzone papryczki jalapeno, papryczki
jalapeno konserwowane, 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb,
ciasto i wyroby cukiernicze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe,
przyprawy, lód, tortille, wrapy, podpłomyki, chleb pita, kieszonki z chleba pita, chapatti, chleb naan, roti, piadina (włoski płaski chleb), chleb libański, chleb, muszle do taco, danie na bazie
tortilli (tostadas), danie na bazie tortilli z dodatkami (gorditas),
spody do pizzy, spody do pizzy z chrupkiego ciasta, chipsy tortilla, chrupki kukurydziane, przekąski na bazie kukurydzy, przyprawy do taco, sos do taco, sos serowy, salsa, salsa fasolowa,
zestawy dań zawierające zestawy do dań taco, zestawy do dań
burrito, zestawy do dań fajita zawierające dowolne tortille, wrapy, muszle taco, przyprawy, sosy serowe, dresing, salsy.
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518572
(220) 2020 09 23
BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) VarioSCC
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210)
(731)

518574
(220) 2020 09 23
BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) SCC T24/T15
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.

(210)
(731)

518579
(220) 2020 09 16
KINDER HOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobiesz
(540) (znak słowny)
(540) Kinder hop
(510), (511) 18 nosidełka dla dzieci, nosidełka do noszenia
niemowląt, 24 śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, prześcieradła do wyścielania śpiworów, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej
i wysyłkowej z nosidełkami dla dzieci, nosidełkami do noszenia niemowląt, śpiworkami dla niemowląt, śpiworkami
z kapturem dla niemowląt, prześcieradłami do wyścielania
śpiworów.
(210)
(731)

518581
(220) 2020 09 22
AQUA-R.FABRIS, F.MARZOCCHI SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BAQARO
(510), (511) 30 bułki, chleb, chleb tramezzino, kanapki, kanapki tramezzini, kanapki panini, kanapki charakterystyczne
dla włoskiego regionu Wenecja Euganejska (Veneto), placki,
piadina, kawa, 31 ostrygi żywe.
(210)
(731)

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

518585
(220) 2020 09 22
KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
RE:MODELING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
518593
(220) 2020 09 22
CENTRUM REHABILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehabilis

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07, 26.13.01, 02.01.23
(510), (511) 44 usługi medyczne.
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(540)
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518595
(220) 2020 09 23
LATOCHA JAKUB, Pewel Mała
(znak słowno-graficzny)
BIELSKIEWAGI www.bielskiewagi.pl

(531) 17.03.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 cyfrowe wagi łazienkowe, cyfrowe wagi łyżkowe, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, elektroniczne wagi
do użytku osobistego, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, instalacje wagowe, mówiące wagi, podręczne wagi
elektroniczne, przenośne cyfrowe wagi do bagażu, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, przyrządy do pomiaru wagi,
przyrządy po pomiaru wagi, urządzenia i przyrządy wagowe
do jednostek umownych, wagi analizujące masę ciała, wagi
czynników chłodniczych, wagi dla niemowląt, wagi do celów medycznych, wagi do listów do użytku biurowego,
wagi do listów, wagi do listów do użytku domowego, wagi
do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, wagi
elektroniczne, wagi elektryczne, wagi kieszonkowe, wagi kuchenne, wagi kontrolne, wagi łazienkowe, wagi pocztowe,
wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wagi sprężynowe, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące.
(210) 518604
(220) 2020 09 22
(731) ROMAŃCZYK FABIAN NEW ASTE, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) click leaders
(510), (511) 35 marketing internetowy, marketing cyfrowy,
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, informacja
marketingowa, reklama i marketing, administrowanie dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego,
dostarczanie informacji marketingowej, przygotowywanie
planów marketingowych, usługi agencji marketingowych,
planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, analiza trendów marketingowych,
pomoc w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu: porady w zakresie marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, usługi
reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
on-line, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, świadczenie doradczych usług
marketingowych dla producentów, marketing towarów
i usług na rzecz innych, usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 42 tworzenie stron
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internetowych, projektowanie stron domowych i stron
internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie stron głównych, hosting stron internetowych,
tworzenie stron elektronicznych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, projektowanie komputerowych
stron internetowych, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron
głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron
internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, tworzenie
stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, usługi
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie
stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, programowanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom
trzecim, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron www, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych do telefonów komórkowych, instalowanie
stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich,
projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie,
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych
on-line na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
518608
(220) 2020 09 22
Pb8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) ENERGY KING
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory zapłonowe.
518613
(220) 2020 09 22
PISKOREK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kęty
(540) (znak słowny)
(540) PINOKIO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada, lemoniada,
soki, woda mineralna.
(210)
(731)

518614
(220) 2020 09 22
PISKOREK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kęty
(540) (znak słowny)
(540) BAŁTYK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada, lemoniada,
soki, woda mineralna.

(210)
(731)

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

518625
(220) 2020 09 22
ZAWISZ RAFAŁ AD MOTO, Katowice
(znak słowno-graficzny)
RE Grease AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ FILTRACJA
SMARÓW

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka materiałów, obróbka- przetwarzanie
odpadów.
518627
(220) 2020 09 22
GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rapaty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻOWA PANTERA
(210)
(731)

Nr ZT44/2020

(531) 03.01.01, 03.01.04, 03.01.16, 17.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia do kopiowania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, sprzęt do komunikacji,
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, komputerowe bazy danych,
oprogramowanie, nośniki dźwięku, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, płyty winylowe, nagrane płyty
kompaktowe - płyty CD, segregatory na płyty CD, pokrowce
na odtwarzacze płyt CD, kasety muzyczne, kasety dźwiękowe,
kasety audio, cyfrowe dyski audio, dyski holograficzne, elektroniczne nośniki danych, dyskietki, hologramy, etui na płyty
DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, kasety wideo, magnetofony, kodowane
karty upominkowe, nagrane dyski laserowe, nagrania cyfrowe,
nośniki do danych, nagrania dźwiękowe, płyty DVD, płyty gramofonowe, płyty holograficzne, taśmy fonograficzne, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, akcesoria na szyję, bluzki, bluzy dresowe, chusty-odzież, bokserki, dresy ortalionowe, dżinsy, komplety koszulek i spodenek, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki polo,
koszulki z nadrukami, bielizna, skarpetki, t-shirty z krótkim rękawem, rękawiczki, opaski przeciwpotne, opaski na głowę, paski
tekstylne, paski skórzane- odzież, damskie luźne topy, garnitury,
kombinezony, kominiarki, kombinezony piankowe, kurtki, krótkie spodnie, krawaty, maski na oczy, nauszniki - odzież, muszki,
odzież do spania, odzież dziecięca, ogrzewacze rąk - odzież,
podkoszulki, 41 impresariat artystyczny, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, parki i miasteczka rozrywki
i tematyczne, zoo i muzea, usługi w zakresie przedstawień
na żywo, usługi w zakresie gier wideo, doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, mastering płyt, realizacja rozrywki
na żywo, usługi studia nagrań, realizacja transmisji radiowych,
udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
z Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, organizowanie wydarzeń muzycznych,
organizowanie koncertów, usługi festiwali muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez muzyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

518628
(220) 2020 09 22
KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
with lidocaine Dermalax CROSS LINKED
HYALUTONIC ACID

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 wypełnienie skóry do wstrzykiwania.

Nr ZT44/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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518633
(220) 2020 09 22
KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
DERMER cross-linked sodium hyaluronate gel
for plastic surgery

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518635
(220) 2020 09 22
KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
EXTRA

(531) 19.13.03, 07.05.08, 27.05.01
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518637
(220) 2020 09 22
KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
REGENOVUE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518638
(220) 2020 09 22
KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
re:lift

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wypełnienia skóry do wstrzykiwania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518640
(220) 2020 09 22
KWIATKIEWICZ ANNA THEMA SOLUTIONS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BIZU MANIA
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(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla
dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali
szlachetnych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki z metali
szlachetnych, bransolety, diademy, diament [nieobrobiony],
diamenty, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do uszu, kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące,
metale szlachetne, metale szlachetne i ich stopy, naszyjniki,
naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby jubilerskie],
naszyjniki „śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako ozdoby,
pierścienie platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria],
pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych: pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich
kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów
z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami
szlachetnymi, spinki do mankietów posrebrzane, spinki
do mankietów wykonane z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane ze złota, srebrne bransoletki: srebrne kolczyki,
srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, wyroby biżuteryjne: wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby: wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby
jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych: wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie
wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, złote
bransoletki, złote kolczyki, złote łańcuszki: złote naszyjniki,
35 organizowanie aukcji internetowych, prowadzenie aukcji,
organizowanie aukcji, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie
i przeprowadzanie aukcji: przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych,
administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, reklama, publikacja reklam, przygotowywanie
reklam, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich:
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów jubilerskich: reklama i marketing, przygotowanie
i rozmieszczanie reklam: rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 45 wypożyczanie biżuterii, wynajem zegarków, wypożyczanie ozdób osobistych.
(210) 518644
(220) 2020 09 22
(731) KWIATKIEWICZ ANNA THEMA SOLUTIONS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIZUMANIA
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla
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dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie,
biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna,
biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria
ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki
na kostkę, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, diademy, diament [nieobrobiony], diamenty, kamienie jubilerskie,
kamienie szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do uszu, kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące, metale szlachetne, metale szlachetne
i ich stopy, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane
srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby
jubilerskie], naszyjniki „śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako
ozdoby, pierścienie platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych: pierścionki
powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane
srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich
kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów
wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów z metali
szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi,
spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów wykonane z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane ze złota,
srebrne bransoletki: srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne
pierścionki, wyroby biżuteryjne: wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby: wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych:
wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby
jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi,
złote bransoletki, złote kolczyki, złote łańcuszki, złote naszyjniki,
35 organizowanie aukcji internetowych, prowadzenie aukcji,
organizowanie aukcji, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne,
organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, reklama,
publikacja reklam, przygotowywanie reklam, usługi reklamowe
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, reklama
i marketing, przygotowanie i rozmieszczanie reklam: rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 45 wypożyczanie biżuterii, wynajem zegarków, wypożyczanie ozdób osobistych.
518646
(220) 2020 09 22
E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-DIAMENTY.PL

(210)
(731)

Nr ZT44/2020

(531) 27.05.01, 29.01.04, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia
na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria
szlachetna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych,
biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, diademy,
diament [nieobrobiony], diamenty, kamienie jubilerskie,
kamienie szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne,
kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do uszu, kolczyki,
kolczyki-koła, kolczyki wiszące, metale szlachetne, metale
szlachetne i ich stopy, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki „śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako ozdoby, pierścienie platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki powlekane metalami
szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki
pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe,
pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów
wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami
szlachetnymi, spinki do mankietów posrebrzane, spinki
do mankietów wykonane z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane ze złota, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, wyroby biżuteryjne: wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby, wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby
jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamieniami
ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi,
złote bransoletki, złote kolczyki, złote łańcuszki: złote naszyjniki, 35 organizowanie aukcji internetowych, prowadzenie
aukcji, organizowanie aukcji, usługi aukcyjne on-line, usługi
aukcyjne, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią, reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, usługi reklamowe w zakresie artykułów
jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, reklama i marketing,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych.
(210) 518699
(220) 2020 09 23
(731) Pizza Hut International, LLC, Plano, US
(540) (znak słowny)
(540) AN EQUAL SLICE FOR EVERYONE
(510), (511) 36 usługi charytatywne w zakresie pomocy finansowej osobom potrzebującym, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, zbieranie, administrowanie i dystrybucja fun-
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duszy charytatywnych, 43 usługi restauracyjne, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie żywności i napojów osobom potrzebującym.
(210)
(731)
(540)
(540)

518700
(220) 2020 09 24
CHAUDHARY TAIMOUR, Poznań
(znak słowno-graficzny)
FORCE

(531) 03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy.
(210) 518712
(220) 2020 09 25
(731) PODLACHA ROBERT PROFITURBO, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) ProfiTurbo
(510), (511) 7 turbosprężarki, turbosprężarki do silników,
turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki doładowujące do maszyn, części wtryskiwaczy paliwa do silników
pojazdów lądowych i wodnych, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa do silników,
wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa do silników spalinowych spalania
wewnętrznego, wirniki do turbosprężarek, sprzęgła do maszyn, sprzęgła wałów [maszyny], układy wydechowe do pojazdów, głowice planujące, głowice cylindrów do silników,
głowice napinające będące częściami maszyn, głowice rozdzielaczy zapłonu [części silników wewnętrznego spalania],
głowice cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich [części do maszyn], filtry olejowe, filtry powietrza
do silników, uszczelki głowic cylindrów, metalowe uszczelki
silników do pojazdów, niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, korbowody do maszyn, korbowody do silników pojazdów lądowych, korbowody [części silników spalinowych
wewnętrznego spalania], korbowody do maszyn, motorów
i silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłoki do maszyn, tłoki do amortyzatorów, tłoki do silników pojazdów,
tłoki amortyzatorów tłokowych [części silników], tłoki do silników pojazdów lądowych, tłoki [części maszyn lub silników],
tłoki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, tłoki
[części silników spalinowych wewnętrznego spalania], tłoki
do kompresorów, kolektory [części silników], kolektory wydechowe do silników, kolektory rozdzielcze jako części układu
wydechowego pojazdu, kolektory dystrybucyjne, stanowiące części maszyn i silników, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: turbosprężarki, turbosprężarki do silników, turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki doładowujące do maszyn,
części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych
i wodnych, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników,
wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze do maszyn,
wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa
do silników spalinowych spalania wewnętrznego, wirniki
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do turbosprężarek, sprzęgła do maszyn, sprzęgła wałów [maszyny], układy wydechowe do pojazdów, głowice planujące,
głowice cylindrów do silników, głowice napinające będące
częściami maszyn, głowice rozdzielaczy zapłonu [części silników wewnętrznego spalania], głowice cylindrów wykonane
z odlewów ze stopów metali lekkich [części do maszyn], filtry
olejowe, filtry powietrza do silników, uszczelki głowic cylindrów, metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, korbowody do maszyn,
korbowody do silników pojazdów lądowych, korbowody
[części silników spalinowych wewnętrznego spalania], korbowody do maszyn, motorów i silników, tłoki do cylindrów,
tłoki do silników, tłoki do maszyn, tłoki do amortyzatorów,
tłoki do silników pojazdów, tłoki amortyzatorów tłokowych
[części silników], tłoki do silników pojazdów lądowych, tłoki
[części maszyn lub silników], tłoki do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, tłoki [części silników spalinowych
wewnętrznego spalania], tłoki do kompresorów, kolektory
[części silników], kolektory wydechowe do silników, kolektory rozdzielcze jako części układu wydechowego pojazdu, kolektory dystrybucyjne,stanowiące części maszyn i silników,
37 regulacja [tuning] pojazdów, usługi tuningu pojazdów,
usługi mechaniczne, malowanie pojazdów mechanicznych,
mycie pojazdów mechanicznych, konserwacja pojazdów
mechanicznych, strojenie silników pojazdów mechanicznych, naprawa wykończenia w pojazdach mechanicznych,
naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich,
naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach
mechanicznych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, usługi warsztatów w zakresie
konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

518713
(220) 2020 09 25
MILER OLGA MILER, Poznań
(znak słowno-graficzny)
M manumi

(531) 09.01.22, 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, etui na wizytówki, etui na wizytówki
w postaci portfeli, etui na klucze, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, etui na karty kredytowe, portfele
na karty kredytowe, skórzane etui na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane portmonetki
na monety, etui, futerały na dokumenty, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: portfele, portfele
skórzane, portfele z przegródkami na karty, etui na wizytówki, etui na wizytówki w postaci portfeli, etui na klucze, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, skórzane etui na karty
kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane
portmonetki na monety, etui, futerały na dokumenty.
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518714
(220) 2020 09 25
MRÓWCZYŃSKA ALEKSANDRA PPHU MROFI, Łódź
(znak słowno-graficzny)
MROFI

27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06,
26.04.22, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 25 odzież dziecięca, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież],
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, odzież niemowlęca, body niemowlęce, koszulki dla
dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], odzież dla małych dzieci,
nakrycia głowy dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, sukienki dla niemowląt i małych
dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, koszulki zapinane w kroku
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kaftany, śpioszki,
pajacyki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: odzież dziecięca, spodnie dziecięce, buty dziecięce,
wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
odzież niemowlęca, body niemowlęce, koszulki dla dzieci,
pajacyki dla dzieci [odzież], odzież dla małych dzieci, nakrycia
głowy dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kaftany, śpioszki, pajacyki.

(210)
(731)
(540)
(540)
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518724
(220) 2020 09 25
GĄTARSKI SŁAWOMIR, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
SM PROJECT

(531)

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

(531)

518723
(220) 2020 09 25
TROJANOWSKA MARIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HAU-MIAU ALOEVET

03.01.06, 03.01.08, 03.01.23, 03.01.24, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.15, 05.11.17, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 44 chirurgia weterynaryjna, dostarczanie informacji weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, stomatologia weterynaryjna,
udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych,
usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi chirurgów weterynarzy, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze,
wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych.

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie poradnictwa handlowego
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
42 usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania,
usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie systemów elektrycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518726
(220) 2020 09 25
KOŚCIELNY DANIEL, Pszczyna
(znak słowno-graficzny)
PAUZA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież
do biegania, odzież do spania, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież
kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież modelująca, odzież niemowlęca,
odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież
robocza, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież sportowa
[z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież tkana, odzież treningowa, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież
wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla
chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ubrania codzienne.
(210) 518728
(731) GAJEK DAWID, Dys
(540) (znak słowny)

(220) 2020 09 25
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(540) GAJEK DACHY
(510), (511) 37 usługi instalacji dachów, instalacja pokryć
dachowych, pokrywanie dachów papą, montaż belkowania
dachu, rozbiórka dachów, konserwacja dachów, naprawa
dachów, izolacja dachów, izolowanie dachów, ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie dachówek i płytek łupkowych,
układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów
i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach,
na dachach i w konstrukcjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

518732
(220) 2020 09 25
KRZYK ŁUKASZ, Kocmyrzów
(znak słowno-graficzny)
S SHOUT

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież do biegania, odzież
do spania, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież gotowa, odzież męska, odzież
męska, damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież przeciwdeszczowa, odzież pluszowa,
odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież skórzana, odzież
treningowa, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież
w stylu sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt,
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, stroje
sportowe, stroje wizytowe, ubrania codzienne, 35 usługi
w zakresie handlu odzieżą i dodatkami odzieżowymi, usługi informacyjne dla konsumentów, sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
518740
(220) 2020 09 25
CHOWANIEC ADAM BLACK AND WHITE ROSE,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Black & White Rose

(210)
(731)
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(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety
z papieru lub kartonu, etykiety [owijki] na butelki z papieru
lub kartonu, zaproszenia, zaproszenia na przyjęcia, drukowane zaproszenia, dekoracyjne naklejki na kaski, naklejki, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, materiały drukowane do celów instruktażowych, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem,
etykiety adresowe, etykiety na nalewki, etykiety na alkohole
domowe, etykiety na przyprawy, przetwory domowe, naklejki do gospodarstwa domowego, naklejki motoryzacyjne.
518851
(220) 2020 09 28
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP sztos
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 35 reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41 organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(210) 518854
(220) 2020 09 28
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO54
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 518855
(220) 2020 09 28
(731) FIRMA HANDLOWA ILSCY SPÓŁKA JAWNA, Wschowa
(540) (znak słowny)
(540) CASU
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry,
aktówki wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry], etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe,
etui na karty kredytowe, etui na karty kredytowe [portfele],
etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty
wykonane z imitacji skóry, etui na karty [wyroby skórzane],
etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki,
etui na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, futerały przenośne na dokumenty, kopertówki, kopertówki [małe
torebki], małe plecaki, małe damskie torebki bez rączki, małe
torebki kopertówki, małe torby dla mężczyzn, małe portmo-
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netki, parasole i parasolki, parasole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, plecaki, pasy na ramię, paski do torebek
na ramię, paski naramienne, paski skórzane do bagażu, paski
pod brodę skórzane, parasolki i duże parasole, plecaki turystyczne, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, portfele, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele
na karty wizytowe, portfele na nadgarstek, portfele skórzane,
portfele wraz z etui na karty, portfele z metali szlachetnych,
portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, portmonetki jako
wyroby ze skóry, przywieszki do bagażu, skórzane portfele
na karty kredytowe, stylowe torebki, teczki i aktówki, teczki,
torby, torby i portfele skórzane, torby na ramię, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne], torebki do przewieszania
przez ramię, torebki do ręki, torebki męskie, torebki na biodra
[nerki], torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki-paski, torebki, portmonetki i portfele, torebki wieczorowe,
torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry,
walizki z kółkami, walizki skórzane, walizki podróżne, walizki
na pobyt jednodniowy, walizy, 25 baletki, balerinki [obuwie],
obuwie, obuwie codzienne, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, obuwie damskie, kalosze [obuwie], obuwie plażowe, obuwie codziennego użytku,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci,
obuwie na plażę, obuwie do celów rekreacji, obuwie inne niż
sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], obuwie męskie i damskie, kalosze
[wkładane na obuwie], chodaki drewniane, japonki, mokasyny, kapcie skórzane, skarpetki noszone jako kapcie, tenisówki,
tenisówki na koturnie, odzież, topy (odzież), odzież dziecięca, paski [odzież], odzież męska, golfy [odzież], odzież gotowa, szorty [odzież], kurtki [odzież], swetry [odzież], odzież
rekreacyjna, rękawiczki [odzież], chusty [odzież], odzież
gimnastyczna, odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa,
odzież codzienna, szaliki [odzież], kombinezony [odzież],
odzież dżinsowa, kaptury [odzież], odzież nieprzemakalna,
nauszniki [odzież], odzież skórzana, odzież dziewczęca, okrycia wierzchnie [odzież], paski skórzane [odzież], odzież dla
chłopców, odzież do biegania, rękawiczki jako odzież, odzież
ze skóry, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia
dla chłopców, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, okrycia głowy z daszkiem, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], nakrycia głowy dla dzieci, czapki jako
nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, czapki damskie
[nakrycia głowy], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia
głowy], 35 administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z galanterią,
usługi sprzedaży handlowej w związku z galanterią, sprzedaż
obuwia, odzieży i galanterii za pośrednictwem portali internetowych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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518858
(220) 2020 09 28
BATOSZ KAMIL MAUFER, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
MIFAL

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot
ziemnych, budowlane, dla przemysłu, wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn, instalacja maszyn, renowacja
maszyn, czyszczenie maszyn, naprawa maszyn, 42 kalibrowanie maszyn, testowanie maszyn.
(210) 518859
(220) 2020 09 28
(731) BATOSZ KAMIL MAUFER, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) MIFAL
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot
ziemnych, budowlane, dla przemysłu, wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn, instalacja maszyn, renowacja
maszyn, czyszczenie maszyn, naprawa maszyn, 42 kalibrowanie maszyn, testowanie maszyn.
(210) 518860
(220) 2020 09 28
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) JELEŃ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 518861
(220) 2020 09 28
(731) BATOSZ KAMIL MAUFER, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) MAUFER
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot
ziemnych, budowlane, dla przemysłu, wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn, instalacja maszyn, renowacja
maszyn, czyszczenie maszyn, naprawa maszyn, 42 kalibrowanie maszyn, testowanie maszyn.
(210) 518872
(220) 2020 09 29
(731) BUKOWIECKI REMIGIUSZ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Bukowiecki Sushi
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
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w zakresie przygotowywania posiłków, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
518874
(220) 2020 09 29
STB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FOLGA
(510), (511) 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej
i sportowej, usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń
i zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
usługi edukacyjne i instruktażowe, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi klubów i dyskotek, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, hazard, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi
cateringowe, usługi wynajmowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych.
(210)
(731)

518897
(220) 2020 09 30
TKF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIDIAG PRO+

(210)
(731)

(531) 14.07.09, 15.07.04, 24.17.05, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 diagnostyczna aparatura testująca, inna niż
do celów medycznych, przyrządy do diagnozy [do celów naukowych], ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do celów laboratoryjnych, urządzenia diagnostyczne nie do celów
medycznych, urządzenia do diagnozy [w celach naukowych], urządzenia testujące do celów diagnostycznych,
inne niż do celów medycznych, testery płynu hamulcowego, urządzenia diagnostyczne do silników, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty interfejsowe
do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów
drukowanych, urządzenia do testowania baterii, urządzenia
do testowania silników spalinowych wewnętrznego spalania, urządzenia do testowania skrzyń biegów w pojazdach,
urządzenia i przyrządy testujące, urządzenia testujące, inne
niż do celów medycznych, próbniki skanujące, inne niż
do celów medycznych, akumulatory do pojazdów, rozruszniki akumulatorowe, ładowarki dla akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, kable rozruchowe do akumulatorów,
urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii,
ładowarki baterii elektrycznych, urządzenia do ładowania
baterii, peryferyjne urządzenia komputerowe, układy scalone,
elektroniczne układy scalone, pomiarowe (urządzenia -), urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urzą-
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dzenia pomiarowe zawartości, ultradźwiękowe urządzenia
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, gazometry
[urządzenia pomiarowe], urządzenia pomiarowe elektryczne, elektryczne urządzenia pomiarowe, oprogramowanie
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, programy narzędziowe
do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne, inne niż
do celów medycznych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, elektryczne przyrządy testujące, próbniki
do testowania, inne niż do celów medycznych, przenośne
urządzenia testujące, testery świec żarowych, testery układów elektrycznych, urządzenia do testowania hamulców,
urządzenia do testowania hamulców w pojazdach, urządzenia do testowania i kontroli jakości, sondy do testowania obwodów scalonych, sondy ultradźwiękowe, inne niż do celów
medycznych, skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
aparatura interfejsowa do komputerów, elektryczne kable interfejsowe, adaptery, adaptery do wtyczek, kable do baterii,
kable elektroniczne, kable połączeniowe, kable rozruchowe
do silników, mierniki, mierniki elektroniczne, mierniki prądu,
mierniki uniwersalne, mierniki ciśnienia w oponach, czujniki
ciśnienia w oponach, przyrządy do pomiaru ciśnienia w oponach, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, komputery przenośne [laptopy], tablety,
komputer tablet, urządzenia do wyświetlania wyników [elektryczne], wyświetlacze, wyświetlacze temperatury, prostowniki elektryczne, prostowniki, pirometry, mikrokomputery,
urządzenia mikrokomputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami,
czujniki ciśnienia, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, elektroniczne czujniki kontroli do silników, kamery
endoskopowe do celów przemysłowych, grubościomierze,
grubościomierze ultradźwiękowe, oscyloskopy, testery elektryczne [próbniki napięcia], próbniki do badania, inne niż
do celów medycznych, urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia systemu GPS, odbiorniki do systemów
globalnego pozycjonowania [GPS], urządzenia do automatycznej regulacji, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do regulacji paliwa, urządzenia do regulacji
prędkości, analizatory spalin, testery emisji spalin do silników
dieslowych.
518904
(220) 2020 09 29
GLASHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) GLASslide
(510), (511) 19 drzwi przesuwne (niemetalowe), szklane
drzwi przesuwne,ogrody zimowe (konstrukcje) z materiałów
niemetalowych, drzwi szklane, szklane drzwi do ogrodów zimowych (niemetalowych), panele szklane do drzwi, szklane
zadaszenia tarasów, szklane dachy, szklane przesuwne drzwi
bezramowe, szklane osłony przeciwsłoneczne (zewnętrzne)
nie z metalu lub tkaniny.
(210)
(731)

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

518910
(220) 2020 09 29
BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
Berg HOLDING
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(531) 26.03.02, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 36 usługi związane
z rynkiem nieruchomym.
518912
(220) 2020 09 29
PRZYGODY 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przygody4x4.pl

(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.16, 26.02.07, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17,
29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, prezentacje towarów i usług, organizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej,
dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, przygotowanie
materiałów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, reklama i marketing, prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, udostępnianie
pojazdów na wycieczki i wyprawy, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, wypożyczanie środków
transportu, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwacja
podróży, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji
na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji
na temat usług kierowania pojazdami, udzielanie informacji
turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, organizowanie transportu, organizowanie transportu i podróży,
transport drogowy, transport lądowy, transport samochodowy, usługi transportowe, usługi transportu samochodami
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silnikowymi, usługi prowadzenia pojazdów, usługi w zakresie
organizowania transportu, organizowanie wycieczek, usługi
w zakresie planowania wycieczek, zapewnianie transportu
pasażerów drogą lądową, usługi transportu drogowego dla
pasażerów, informacja o transporcie, rezerwacja transportu,
transport pasażerski, rezerwacja miejsc na podróż, dostawa,
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, wypożyczanie
samochodów, usługi przewodników turystycznych, udzielanie informacji turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania
wycieczek, informacja turystyczna, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi w zakresie rezerwacji
podróży i środków transportu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, rezerwacja samochodów do wynajęcia, usługi rezerwacji podróży turystycznych, wynajem
pojazdów z kierowcą, wynajem pojazdów, wynajem samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, wypożyczanie
części pojazdów, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania
pojazdów, 41 organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie seminariów, organizowanie zawodów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, nauka jazdy, informacja o edukacji, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, wydawanie przewodników turystycznych, kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, usługi rekreacyjne, obozy
rekreacyjne, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, organizowanie konferencji związanych z reklamą, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie czasopism,
wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518925
(220) 2020 09 29
ZIMOWSKI MACIEJ SUENO SURF, Olszewnica Stara
(znak słowno-graficzny)
SUEÑO SURF

(531) 01.15.24, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 39 planowanie podróży, organizowanie podróży, rezerwowanie podróży, organizowanie podróży samolotowych, usługi w zakresie podróży, usługi biur podróży,
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organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie
wycieczek zagranicznych, organizowanie transportu dla podróżnych, 41 nauka w zakresie sportu, prowadzenie kursów
instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące zajęć sportowych.
518926
(220) 2020 09 29
KĘPA EUGENIUSZ, KĘPA JADWIGA P.P.H. CUKIERNIA
KASIA SPÓŁKA CYWILNA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukiernia Kasia ROK ZAŁ. 1945

(210)
(731)
(540)
(540)
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518968
(220) 2020 09 30
NGAMBO REAGAN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Dobra

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.25
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
słodycze, desery, 35 usługi importowo - eksportowe, usługi
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów: wyroby ciastkarskie, cukiernicze, piekarnicze.
(210) 518928
(220) 2020 09 30
(731) „EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) Z nami Ty jesteś marką!
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących
produkty gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne,
usługi sklepów on-line oferujących produkty spożywcze,
produkty gospodarstwa domowego i produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy
producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie
organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu,
usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej,
zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu,
badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi
w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, 36 usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie
płatności), usługi w zakresie elektronicznych płatności, obsługa płatności, usługi w zakresie wypłaty gotówki.

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
dania gotowe, kanapki, sałatki, sosy do sałatek, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód.
(210) 518979
(220) 2020 09 30
(731) ILISIŃSKA MONIKA, Kartuzy
(540) (znak słowny)
(540) Porcelanowy Szał
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne.
519018
(220) 2020 10 01
NOWA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Noc Wieżowców
(510), (511) 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, promowanie wydarzeń specjalnych, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
41 usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, organizowanie lokalnych wydarzeń
kulturalnych.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

510446, 515778, 517643, 517650, 517792, 517937, 518106, 518453, 518454, 518455

2

515778, 516712, 517643, 518101, 518106, 518110, 518118

3

487330, 515103, 515125, 515308, 515629, 516535, 516836, 517029, 517030, 517481, 517533, 517535, 517551,
517937, 518045

5

487330, 514998, 515103, 515125, 515308, 515629, 515951, 516454, 516531, 516535, 516609, 516836, 516888,
516892, 517029, 517030, 517096, 517097, 517218, 517551, 517630, 517631, 517632, 517650, 517757, 517792,
517894, 517955, 518020, 518045, 518083, 518126, 518349, 518472, 518478, 518585, 518628, 518633, 518635,
518637, 518638

6

499242, 516709, 517336, 517591, 517596, 517617, 517781, 517877, 518072, 518325, 518564, 518566, 518572,
518574

7

489489, 516980, 516982, 516987, 516993, 517134, 517649, 517696, 517699, 518712, 518858, 518859, 518861

8

515125, 516980, 516982, 516987, 516993

9

489489, 495116, 513321, 515125, 515308, 515789, 515822, 515980, 516422, 516680, 517124, 517125, 517156,
517499, 517592, 517597, 517879, 517932, 517979, 518072, 518087, 518325, 518491, 518492, 518595, 518608,
518627, 518851, 518897

10

487330, 515308, 516892, 517630, 517879, 517943, 518083

11

489489, 508193, 516959, 518491, 518492, 518562

12

511616, 517134, 517214, 517336, 517696, 517699, 517791, 517885

14

515125, 516423, 517654, 517978, 518640, 518644, 518646

16

495116, 499242, 515125, 515349, 515822, 516422, 517621, 517932, 517990, 518002, 518003, 518004, 518456,
518740

17

517643

18

515125, 518579, 518713, 518855

19

499242, 515777, 515778, 516625, 517591, 517596, 517643, 517645, 517781, 518101, 518106, 518110, 518118,
518125, 518904

20

515125, 516273, 516910, 517781, 517883, 517886, 518002, 518003, 518004, 518286

21

515125, 517791, 517823, 518002, 518003, 518004, 518286, 518979

22

517781

24

515125, 517612, 517781, 518002, 518003, 518004, 518579

25

495116, 515125, 516422, 517039, 517135, 517136, 517137, 517565, 517599, 517654, 517660, 517791, 517943,
518286, 518494, 518549, 518627, 518700, 518714, 518726, 518732, 518855

27

517781

28

515125, 516940, 517481, 518700

29

510053, 512491, 512494, 512496, 512511, 512513, 514997, 516448, 516680, 516696, 517453, 517676, 517757,
517761, 517762, 517763, 518113, 518352, 518466, 518570, 518968

30

512491, 512494, 512496, 512511, 512512, 514998, 515125, 515792, 516680, 517506, 517508, 517529, 517676,
517708, 517757, 517955, 518349, 518570, 518581, 518926, 518968

31

512512, 512513, 517481, 517631, 517632, 517723, 517792, 518581

32

485470, 515125, 516696, 517330, 517583, 517610, 517642, 517975, 518352, 518613, 518614

33

515125, 517642, 517704, 518493, 518854, 518860

34

517619, 517631, 517632, 517651, 517660
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1

2

35

485470, 489489, 499242, 506292, 510446, 513321, 513851, 515100, 515125, 515349, 515372, 515437, 515789,
515822, 515951, 516255, 516448, 516454, 516625, 516680, 516696, 516709, 516712, 516890, 516910, 516917,
516918, 516959, 517022, 517214, 517218, 517297, 517439, 517453, 517499, 517508, 517545, 517561, 517565,
517589, 517591, 517596, 517597, 517600, 517609, 517610, 517616, 517617, 517618, 517619, 517621, 517625,
517643, 517645, 517651, 517660, 517664, 517665, 517666, 517685, 517704, 517722, 517723, 517724, 517726,
517728, 517729, 517730, 517746, 517777, 517804, 517823, 517879, 517883, 517885, 517886, 517932, 517937,
517938, 517943, 517955, 517981, 517990, 518002, 518003, 518004, 518026, 518045, 518088, 518286, 518300,
518304, 518465, 518491, 518492, 518494, 518549, 518562, 518579, 518604, 518640, 518644, 518646, 518712,
518713, 518714, 518724, 518732, 518851, 518855, 518910, 518912, 518926, 518928, 519018

36

499242, 513321, 515372, 515822, 516242, 516255, 516886, 517214, 517550, 517685, 517777, 517785, 517879,
517990, 518026, 518699, 518910, 518928

37

489489, 499242, 513568, 515372, 516712, 516959, 517124, 517125, 517304, 517550, 517616, 517645, 517781,
518451, 518491, 518492, 518712, 518724, 518728, 518858, 518859, 518861

38

515125, 515789, 515822, 516665, 516666, 517804

39

516255, 516712, 516890, 517214, 517439, 517508, 517600, 517704, 517723, 517777, 518026, 518463, 518912,
518925

40

516273, 516448, 517603, 517704, 517792, 517981, 518625

41

495116, 499242, 511469, 513851, 515125, 515308, 515437, 515789, 516063, 516255, 516684, 516712, 517297,
517439, 517499, 517508, 517527, 517545, 517561, 517622, 517643, 517704, 517746, 517785, 517829, 517885,
517932, 517936, 517945, 517972, 518042, 518304, 518451, 518627, 518851, 518874, 518912, 518925, 519018

42

489489, 499242, 511469, 515125, 515372, 515789, 515822, 516255, 517156, 517214, 517312, 517439, 517545,
517550, 517597, 517645, 517714, 517781, 517792, 517879, 517978, 517979, 517981, 518125, 518491, 518492,
518604, 518724, 518858, 518859, 518861

43

489871, 499242, 513077, 515125, 515437, 515792, 515802, 516154, 516679, 516680, 516917, 516918, 517414,
517508, 517611, 517618, 517676, 517687, 517704, 517706, 517716, 517721, 517776, 517823, 517936, 517955,
518350, 518468, 518491, 518492, 518699, 518872, 518874

44

515125, 515308, 515808, 516063, 516255, 517439, 517508, 517620, 517630, 517749, 517792, 517879, 517941,
518045, 518193, 518194, 518195, 518196, 518197, 518198, 518199, 518593, 518723

45

499242, 513321, 515125, 515822, 516255, 517312, 517990, 518640, 518644

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#migrenatoNIEściema
AA AQUA CRYSTAL
AA AROMA GALAXY
ADMIRALSKIE
Agroluz Calcium
Agroluz Magnesium
ALFA DIRECT CENTRUM JęZYKOWe
ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS
ALUPROF SYSTEMY ALUMINIOWE
AN EQUAL SLICE FOR EVERYONE
ANDA
APPROVE
ARTDORRE
ASD CONSULTING
AYURVEDA ORGANIC
AZD POLSKA
Babcia Lodzia
BAŁTYK
BaniA HOTEL
BankCare
BAQARO
BAUTILIUS
bb bliskobiura.pl
BE KING
Berg HOLDING
BESKIDZKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK
BIANCA PLUS
BIANCA
BIELSKIEWAGI www.bielskiewagi.pl
BIESZCZADZKA STODOŁA
Bio 4YOU
BIO GEN
BIURO RACHUNKOWE MAGDA
BIZU MANIA
BIZUMANIA
Black & White Rose
BOSKO & WŁOSKO ELIZA PASZNIK
BOSMAŃSKIE
BROWAR CZARNKÓW 1893
Bukowiecki Sushi
C. Hartwig SZCZECIN ROK ZAŁ. 1858
CASU
CEZARY ŁASICZKA
Clavical

517499
517029
517030
517761
518453
518454
517527
517591
517596
518699
517600
517312
518125
517714
514998
517336
517611
518614
517508
516255
518581
517610
517666
517583
518910
518113
518118
518110
518595
513077
516696
517792
518300
518640
518644
518740
518468
517762
485470
518872
517777
518855
517622
515777

clear cycle
click leaders
Climb Go
COBRO
CONDROSAN
CristalChem
Cukiernia Kasia ROK ZAŁ. 1945
Czerwone Korale
CZYSTE ŁAPKI
DARPIN INNOWACJA W TECHNOLOGII
DCU UBEZPIECZENIA
DD DEKORACJA DOMU.pl
Make your home Beautiful
DECORO
DERMER cross-linked sodium hyaluronate
gel for plastic surgery
DHL PACZKOPUNKTY
DIAMANTE
dirigo COATING
Dobra
DOSPEL
DRIVE SHOP Kup online.Odbierz w sklepie.
DuoLife
EASYIN
ECO MYSTERILL
e-DIAMENTY.PL
EduMind
ELLEN ROSE
ELMOT
ELPLC
ENERGY KING
ENPAP.pl papier o jakim marzysz
EP EQUIPMENT
ERA NOWYCH KOBIET.
Estena Microclean
ETIM MAPPER
EXTRA
FENIKS OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ferrolime
FLEXA HARD
FLEXA SOFT
FOLGA
Foluszowy Potok
FORCE
FOREVER HARD

517603
518604
517592
516625
516531
510446
518926
516917
515103
508193
516242
516910
518101
518633
517214
518106
516712
518968
518562
517589
516836
517414
516535
518646
518042
517039
517134
489489
518608
517621
517696
515125
518456
517156
518635
518451
515778
517535
517533
518874
516918
518700
516422
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2

FROSTY SHOT
Fundacja Pomocy Ludzik
fundacja ProKolej
FURNERO
GAJEK DACHY
GAWRA WARSZAWSKA
GELLWE naturalnie pyszne
Proszek do pieczenia z cukrem wanilinowym
Z NATURALNYM EKSTRAKTEM WANILII
GLASslide
glasslift
GOOD SŁÓJ
greenovo
GYM TIME
Half Price Płać tylko połowę!
Half Price
Half Price
HalfPrice Płać tylko połowę!
HalfPrice Płać tylko połowę!
HalfPrice
HAU-MIAU ALOEVET
Herring & Co
HiGH 5
homella To lubię.
HOTEL TEATRO WARSAW
I WISH I HAD A FRIEND LIKE ME HILLS
imbio
IMBIR I RYŻ
Implanty Zębów AGNIESZKA SICIŃSKA
IMPRUV
INTER CRAFT
INTER KERT
INTUO
InutriQ
InValue Multi-Asset
IRISH FARMERS
ITERUM
Jagoodka
Jamu
JANVEST
JELEŃ
JUST PAUL #JPCOMFY
KASTEL OD 1856 GŁUBCZYCKIE PIWO
JASNE PEŁNE
Kinder hop
KINEZIS rehabilitacja
KioskPolis.pl
KLONN
KOCHAMZABAWKI.eu
KOMANDORSKIE
Królestwo kobiet
Krystalia

517619
516063
511469
506292
518728
513851

La Baguette TARTY I CIASTA
LASERJETSPEDITION
lemoon HOUSE
LEYLAND
LOFT Food & Music
LOODÓW
LUNEOS
LUNEOS
M manumi
m markizeta home
MAC MAGIC ART CLUB
MARYNARSKIE
MAUFER
mazidla.com
medcorecta
MEDHOODIE
MEDIASEARCH DIGITAL & MEDIA
RECRUITMENTS
MEDICI
Mepilex Ag WITH SAFETAC TECHNOLOGY
10 x 10 cm / 4 x 4 in Safetac TECHNOLOGY
MÖLNLYCKE HEALTH CARE
Srebro na wagę złota
Mepilex Ag WITH SAFETAC TECHNOLOGY
10 x 10 cm / 4 x 4 in Safetac TECHNOLOGY
MÖLNLYCKE HEALTH CARE
SREBRO NA WAGĘ ZŁOTA
MIFAL
MIFAL
MILER SPIRITS
MIRGI
MISSION
MR. GREEK SOUVLAKI g
MROFI
MULTIDIAG PRO+
najlepsze wakacje.pl
neo-angin forte
Noc Wieżowców
NOpipi
NOVVAK
NOWE ZĘBY W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ
AGNIESZKA SICIŃSKA
NSD POWERBALL
NUTRI CATERING & EVENTS
Nutrisle
Ohh Bella!
Olewnik
Opella Healthcare
Open Sky
Pan Materac
PanWoda.pl
parkanex

515792
518026
518004
517699
517936
516680
518491
518492
518713
518003
517620
517763
518861
517937
518083
517943

517506
518904
513568
517757
510053
516684
517730
517724
517726
517722
517729
517728
518723
516154
517660
518002
515437
518549
512513
517687
518197
517550
516980
516993
515372
518478
517785
514997
517551
517704
518349
516886
518860
517599
517330
518579
515808
513321
516679
517938
518466
515789
517975

517561
517630

517097

517096
518858
518859
518493
516892
518570
515802
518714
518897
518463
518126
519018
518020
517978
518193
518194
516940
518350
518472
517654
517453
515308
518564
517625
516890
516665
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Parquet Designs
PARTNER PAPES
PARTNER PAPES
PAUZA
PER MIO LINE
PER PP MIO
PIEKARNIA FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
CUKIERNIA
Pieris
PINOKIO
PLASTIDRILL
POD BOCIANAMI
PODKLIMBRA
KLIMATYZACJA & CHŁODNICTWO
Pokój Since 1949
POK-TER
POP sztos
PORADNIA PRAXIS
Porcelanowy Szał
POTOK Z JURY
POWER ALT
POWER GENIUS CONSTRUCTION
POWER-AT
PP
PROCER group
ProfiTurbo
PROKILL
przygody4x4.pl
Przyjaciółki brunch & coffee
Przystanek Niepodległość
PZU INWESTYCJE
QUALID
Rapidentin
Ravecovery
RE Grease AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ
FILTRACJA SMARÓW
re:lift
RE:MODELING
REGENOVUE
rehabilis
RENA
REZYDENCJE WARMIŃSKIE
rezystore
Rowery Małgośka ...bo rowery to nasza pasja !
RÓŻOWA PANTERA
S SHOUT
S STANISŁAWÓW ZAKŁADY MIĘSNE
SANWIT
SARAYA
SBP SZCZERA BRUDNA PRAWDA
SCC T24/T15
sensAIR

517645
517664
517665
518726
517137
517136

SH STEADYHOLD
SLAJSY PIZZA NA KAWAŁKI
SM PROJECT
Soft&med
solid.Jobs
sprawność Fundacja MedPolonia ‚2017
Sprint learning
SQUAD WHISKY
STARY DOM
Strefa Rozrywki
STUDIO54
Study in POLAND
SUENO SURF
SUN & SPORT
SunDiego
Szkółka Grupy Prace Wykończeniowe
sztos.com.pl
Śnieżka Trade of Colours
Święta w Białym Dunajcu
TASOTTI
TELEBIT
Telemedi
TERBUT
The House of Cheese
THE SECRET SOAP STORE
THREE SEAS INITIATIVE INVESTMENT FUND
TM MILER MENSWEAR
ToMojDom.pl
tonik
transfactor
TUB-AX
UltraBlanc
UM UBIERAMY MEBLE
UNICATTI
uniflam
UP
UŚMIECH W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
UŚMIECH W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
Vario
VarioSCC
VIA BOTANICA
VIVAPROT
VN
WAPNO NIESORT NAWOZOWE
WHO KNOWS GARAGE
with lidocaine Dermalax CROSS LINKED
HYALUTONIC ACID
withome your print
tkaniny z Twoim nadrukiem
WOK WALK
WOLNE KONOPIE

516709
517776
518724
517439
518088
517941
517945
489871
517676
517972
518854
517932
518925
517721
517642
517746
517804
517643
517716
516454
518072
517879
517894
517022
518045
517990
518494
517979
517597
517609
515980
487330
517612
515349
516666
517651
518199
518198
518566
518572
515629
515951
517685
518455
511616

517955
518286
518613
517649
517618
516959
517529
517885
518851
517749
518979
518352
516987
517616
516982
517135
517304
518712
517650
518912
517823
517829
515822
517545
516888
516609
518625
518638
518585
518637
518593
517781
499242
515100
517791
518627
518732
516448
517708
517218
517565
518574
518087

518628
517981
517706
517631

Nr ZT44/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

WOLNE KONOPIE
WOODNITURE
WRÓBLEWSKA BUSINESS EVENT
Wybieram lokalne
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack classic ŹRÓDŁO BŁONNIKA
BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack delikatny ŹRÓDŁO BŁONNIKA
BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack z kaszą jaglaną ŹRÓDŁO
BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów

517632
516273
517297
518465

512491

512496

512494

117
1

2

Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack z kaszą kuskus ŹRÓDŁO
BŁONNIKA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów

512511

Z nami Ty jesteś marką!

518928

Zamek DRAGON

518325

Zamek HERKULES

517877

ZESPÓŁ MUZYCZNY ARTYŚCI

495116

ZĘBY W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA

518196

ZĘBY W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA

518195

ZIELARNIA ZDROJOWA

512512

ZIELONY bazar

517723

zonameble

517883

zona-meble

517886

zoocenter

517481

ZPForm ŁABĘDY

517617

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.
370182
773035
1138467
1376827
1538631
1554871
1554885
1554911
1554981
1554999

1555000
1555068
1555086
1555088
1555090
1555186
1555212
1555214
1555216
1555298
1555354
1555362
1555404
1555421
1555434
1555444

VIP (2020 09 29)
2
BOSS (2020 09 10)
24,
PENOPLEX (2020 09 28)
17
DIMESTIL (2020 08 31)
CFE: 28.05.00
3, 5
CONFORME (2020 09 16)
25, 35
BODYLASTICS (2020 08 26)
28
YAQI (2020 05 07)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
3, 10
REPAWELL (2020 05 07)
3, 5
Sweet Jojo (2020 08 03)
CFE: 27.05.01
24
Bostik smart adhesives ATTACHED TO YOUR
WORLD (2020 07 24, 2020 02 07)
CFE: 03.11.10, 26.04.15,
1, 16, 17, 19
27.05.19, 29.01.13
sapico (2020 07 14, 2020 06 22)
CFE: 25.03.11, 27.05.24,
29, 30, 32, 35
29.01.12
OPTIVISC (2020 01 25, 2019 12 06)
CFE: 27.05.01
5
ART OF TONES (2020 06 25, 2020 02 28)
3
BEACHSPRAY (2020 07 24)
CFE: 27.05.01
25
CHASETON (2020 06 25, 2020 02 28)
3
(2020 07 21)
CFE: 26.01.01, 28.03.00
30
ROCTURE (2020 06 25, 2020 02 28)
3
sportMaster PRO (2020 08 27, 2020 03 25)
CFE: 02.01.23, 04.05.03,
16, 18, 25, 28, 35
26.03.04, 26.04.02, 29.01.13
BLOMME (2020 06 25, 2020 02 28)
3
C’EST THERRON (2020 06 25, 2020 02 28)
3
WIEDEN (2020 07 22, 2020 03 11)
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
6, 19, 37, 42
JOYNEXT (2020 07 31,
9, 35, 38, 42
2020 02 05)
Pichkar (2020 07 15)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
30, 35
JADEY (2020 06 25, 2020 02 28)
3
ekö pet (2020 07 09)
CFE: 01.13.01, 27.05.15, 29.01.12
1, 35
BOLGRAD GRANDE ROSSO (2020 08 10)
CFE: 27.05.09, 28.05.00
33

1555537
1555560
1555561
1555567
1555590
1555640
1555700
1555730
1555748
1555753
1555756
1555764
1555809
1555819
1555826
1555851
1555865
1555923
1555954
1556001
1556012
1556015

E EUROPE-TIRES (2019 11 19, 2019 07 09)
CFE: 26.11.01, 27.05.10
35, 37, 39
PROFITsystem (2020 07 29)
CFE: 07.15.08, 27.03.11, 27.05.03,
4, 19, 20
29.01.14
(2020 08 19)
CFE: 26.01.03, 26.11.25, 26.13.25
11
BESWOOD (2020 09 17)
7
Azelacutan (2020 09 17)
5
HAPCO (2020 08 06)
7
TUFFONI (2020 07 27)
CFE: 05.05.20, 27.03.11, 27.05.17
18, 25
XIONGTAI (2020 08 13)
CFE: 28.03.00
25
(2020 08 05)
CFE: 28.03.00
30
C DOMENIILE CUZA (2020 08 04, 2020 07 07)
CFE: 01.01.02, 27.03.12, 27.05.08
33
Erycontrol (2020 09 03, 2020 03 06)
3, 5
PrioBox (2020 07 09)
9, 42
VIV’EN petty (2020 07 24)
CFE: 27.05.01
25
dandelion (2020 06 23)
CFE: 27.05.01
5
TANMNG (2020 07 20)
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00
7
ROSAVA (2020 06 11)
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.04
12
DETONATING PINK
3
(2020 06 09, 2020 02 20)
(2020 06 17)
CFE: 24.09.05, 25.01.06, 28.05.00,
29, 30
29.01.14
MEISHUO (2020 08 06)
CFE: 26.01.03, 26.04.04, 26.07.25, 26.11.13,
9
27.05.01
J.S.S.C. (2019 12 16)
CFE: 26.03.24, 26.11.03
29
VIVA FLOOR (2020 07 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12
19, 27
Ringas (2020 07 15, 2020 04 10)
CFE: 05.03.07, 27.03.11
30

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1554999,

2

370182

3

1376827,
1555298,

1555434
1554885,
1555421,

1554911,
1555756,

1555086,
1555865

1555090,

1555212,

1554911,

1555068,

1555590,

1555756,

1555819

4

1555560

5

1376827,

6

1555354

7

1555567,

1555640,

1555826

9

1555362,

1555764,

1555954

10

1554885

11

1555561

12

1555851

16

1554999,

1555214

17

1138467,

1554999

18

1555214,

1555700

19

1554999,

1555354,

20

1555560

24

773035,

1554981

25

1538631,

1555088,

1555560,

1556012

1555214,

1555700,

1555730,

1555809

27

1556012

28

1554871,

1555214

29

1555000,

1555923,

1556001

30

1555000,

1555186,

1555404,

1555748,

1555923,

1556015

32

1555000
1555214,

1555362,

1555404,

1555434,

33

1555444,

1555753

35

1538631,

1555000,

37

1555354,

1555537

38

1555362

39

1555537

42

1555354,

1555362,

1555764

1555216,

1555537

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
513590
508436
508029
510671
510782
507913
506642
506649
509645
512105
510159
506622
506619
509247
512585
512432
512104
507887
513625
504559
510887
511913
507385

MAZURKIEWICZ TOMASZ
2020 09 07
9, 44
MAZURKIEWICZ TOMASZ
2020 09 07
9, 44
Tommy Hilfiger Licensing B.V.
2020 09 11
25, 35
BIOCHEM Zusatzstoffe Handelsund Produktionsgesellschaft mbH
2020 09 25
5
ALPA, a.s.
2020 09 24
3, 5
VENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 29
6, 11, 19, 20
ETEX Services NV
2020 09 29
6, 19, 37, 39
ETEX Services NV
2020 09 29
6, 19, 37, 39
NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
9
Kellog Brown & Root LLC
2020 09 30
37, 42
HOTELE SPA DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
43, 44
KLINIKA FLEBOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
10, 35, 41, 42, 44
KLINIKA FLEBOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
10, 35, 41, 42, 44
Jean Michel OTT
2020 09 30
11, 42
NOVARTIS AG
2020 09 30
5
OBI Gmbh & Co. Deutschland KG
2020 09 30
25
Kellog Brown & Root LLC
2020 09 30
37, 42
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT
& SPRUNGLI A.G.
2020 09 30
30
UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.
2020 09 28
9, 10
COTTON HOUSE JAKUBIAK SPÓŁKA JAWNA
2020 09 30
39, 43
Pharma Nord Aps
2020 10 01
5
Montblanc-Simplo GmbH
2020 10 01
33
Renaissance Hotel Holdings Inc.
2020 10 01
43

511160
511165
505967
510895
507704
508200
505965
511511
506144
496887
510596
513580
509138
510924
510935
511806
510371
510154
506064
511783
504135
511144
506442
510393
510394
507221

Ipsen Consumer HealthCare
2020 10 01
5
Ipsen Consumer HealthCare
2020 10 01
5
JAŚKIEWICZ DANIEL KAISAI
2020 10 01
4, 11
YETI Coolers, LLC
2020 10 01
11, 35
KINESIO IP, LLC
2020 10 01
5, 10, 44
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
2020 10 01
33
JAŚKIEWICZ DANIEL KAISAI
2020 10 01
4, 11
Rituals International Trademarks B.V.
2020 10 01
35
Hasbro, Inc.
2020 10 01
28
Facebook, Inc.
2020 10 01
9, 35, 39, 42, 45
CHARLOTT
2020 10 01
25, 35, 40, 45
KS-ORIGINAL GMBH
2020 10 01
6, 19, 37, 42
Off-White LLC
2020 10 01
25, 35
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
2020 10 01
29, 30, 31
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
2020 10 01
29, 30, 31
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2020 10 01
6, 7, 9, 35, 36, 39, 42
Mast-Jägermeister SE
2020 10 01
3
August Storck KG
2020 10 01
29, 30
Medicover Holding (Cyprus) Limited
2020 10 01
41, 44
Henkel AG & Co. KGaA
2020 10 01
1, 3, 5
HOLDER (Société par actions simplifiée)
2020 10 01
30
LASOCKI MAXIMILIAN
2020 10 01
18, 25
SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2020 10 01
5
Swiss Pharma International AG
2020 10 01
5, 31, 34
Swiss Pharma International AG
2020 10 01
5, 31, 34
SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2020 10 01
3

Nr ZT44/2020
504919
511205

507224
510250
512734
508145
508117
509608
509846

508471
510699
512104
509575

508095
512101
512825
509334
510526
505496
504624

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

STELMACH ROBERT STELMACH AGNIESZKA
FOR AP SPÓŁKA CYWILNA
2020 09 30
3, 5
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH
I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
17, 35, 37
SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2020 10 01
5
BBK SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 29
16, 20, 35
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 29
5
BŁASZAK ANTONI
2020 09 30
33
BŁASZAK ANTONI
2020 09 30
33
RATAJCZAK KAROLINA KONTUROVNIA BY
KAROLINA RATAJCZAK
2020 09 25
41, 44
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
1, 5
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 01
5
DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 05
11, 21
QUALIS ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 05
37, 42
DEWELOPER PLANDEX INC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 10 01
24, 35
BŁASZAK ANTONI
2020 10 05
33
Windsor Smith Pty Ltd
2020 10 05
25, 35
Jaguar Land Rover Limited
2020 09 30
12
Tereos France
2020 10 01
5, 35
PIOTROWSKI MACIEJ
2020 09 30
4, 35
ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI
2020 09 30
30
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO
2020 10 01
9, 11, 14, 35, 42

510697
510218
512751
513645
511936
514344
510663
513853
512601
513450
506148
510138
512555
512471
507462

515849

512105
511990
512606

121

DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 01
11, 21
HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL
2020 09 30
35
Novartis AG
2020 10 06
5
Swiss Pharma International AG
2020 10 06
5
Wortmann KG Internationale
Schuhproduktionen
2020 10 12
25
Societé des Produits Nestlé SA
2020 10 08
30
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
2020 10 06
29, 30, 31, 32, 33, 42
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 06
1, 5
SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2020 10 01
25, 32
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 08
5
Hasbro, Inc.
2020 10 06
28
PESZKO SŁAWOMIR
2020 10 01
33
AC MARCA BRANDS, S.L.
2020 10 06
5
E.M. Group Holding AG
2020 10 01
7, 35
KASPRZYK MACIEJ TYMCZASOWY
ZARZĄDCA SZCZECIŃSKIEJ FABRYKI
WÓDEK STARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE
2020 09 30
33
GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 10 12
5
QUALIS ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
37, 42
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 08 21
29
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 10 16
5

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1522160
1535410
1513154

Sinclair Pharmaceuticals Limited
2020 09 29
3, 10, 44
Sky International AG
2020 09 29
9, 38
PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
36

1513294
1519857

PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 30
Philip Morris Brands Sarl
2020 10 01

36
34

SPROSTOWANIA
Nr BUP

Strona

1/2011

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

741780

Data zgłoszenia 25/06/2010

Data zgłoszenia 29/08/2010

84
31/2020

1540309

CASA PETRU

(2020 05 18)

1540309
85

Wykaz klasowy:

99
37/2020

1547606

33

BIOTOP (2020 06 21)

1547606
100

Wykaz klasowy:

3

Informacja ta
nie powinna
zostać opublikowana

Informacja ta
nie powinna
zostać opublikowana

