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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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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe
Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 r.

Nr ZT2

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.
495303
(220) 2019 01 28
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Raport BIK
(510), (511) 35 usługi informacji o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji
handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie
informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarzania informacji, usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, sporządzanie
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu
o pozyskane i przetworzone informacje, usługi związane
z pozyskiwaniem danych do komputerowych baz danych
związanych z zadłużeniem, z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, archiwizacja uzyskanych informacji
z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania
danych, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze
statystycznym w oparciu o pozyskiwane informacje, sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie plikami, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów
reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
porady udzielane konsumentom w punktach informacji
konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi budowania wizerunku firmy,
usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji
ekonomiczno - finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi sporządzania i publikowania
analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych
danych, raporty ekonomiczne, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, informacja finansowa, usługi windykacji należności, opracowywanie raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów
i ocen ekonomiczno - finansowych, usługi informacyjne dotyczące bankowości i tematyki kredytowej, usługi bankowe
związane z budowaniem historii kredytowej klientów, usługi
w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania
portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi wyznaczania
modułów scoringowych jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów,
jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką,
prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka kredytowe(210)
(731)

go, sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo
w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie
informacjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami,
usługi związane z usuwaniem przeterminowanych raportów
odnośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, usługi związane z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, usługi związane z kontrolowaniem powiadomień wysyłanych
do klientów, usługi monitorowania działań dłużników, opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, 41 nauczanie, kształcenie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów z dziedziny bankowości i tematyki kredytowej, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie w formie papierowej i drogą on-line książek, tekstów,
artykułów, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej,
kredytowej i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie
korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, publikacje wyników badań
i studiów sektorowych, 42 tworzenie i administrowanie
stron internetowych, udostępnianie baz danych oraz czasu
dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów,
dostarczanie danych do wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, usługi związanie
z tworzeniem oprogramowania do platform informacyjnych
i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

512185
(220) 2020 04 03
WÓJCIK RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ROYAL LOOK

Nr ZT2/2021
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(531) 14.07.20, 27.05.01, 24.01.25
(510), (511) 35 sprzedaż środków pielęgnacyjnych w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i piękności, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

512186
(220) 2020 04 03
CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Colien

(531) 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca, odzież skórzana, kurtki bluzy, bluzy dresowe, bluzy
sportowe, bluzki, bielizna, spodnie dresowe, kurtki dresowe, garnitury, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kurtki, bikini,
spodnie, legginsy, skarpetki, spodenki, piżamy, rajstopy,
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], damskie luźne topy,
szaliki, rękawiczki, szlafroki, sukienki damskie, spódnice, swetry, marynarki od garniturów, krawaty, koszule.
(210) 514852
(220) 2020 06 18
(731) BUTKIEWICZ JAKUB, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) R-Vet Pogotowie Weterynaryjne
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne.
515581
(220) 2020 07 06
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTUL
(510), (511) 22 hamaki, akcesoria do hamaków, w szczególności torby do przechowywania, paski i liny, plandeki,
nieprzemakalne osłony na śpiwór, materiały wyściełające
do śpiworów, inne niż z gumy lub tworzyw sztucznych, olinowanie, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, liny, linki
i sznury, sznury z włókien tekstylnych, liny niemetalowe, liny
z włókien naturalnych i syntetycznych, sieci z bawełny, namioty, liny do namiotów, namioty wykonane z materiałów
tekstylnych, daszki do namiotów, namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, namioty [nie do celów
kempingowych], namioty [daszki] do przyczep kempingowych, brezenty, lekkie schronienia w postaci namiotów, nieprzemakalne płachty na ziemię, sieci, części i osprzęt do hamaków i plandek, 24 śpiwory, wkładki do śpiwora, śpiwory
kempingowe, torby na śpiwory [specjalnie przystosowane],
tkaniny pościelowe w formie śpiworów, worki biwakowe będące osłonami do śpiworów, śpiworki dla niemowląt, prześcieradła do wyścielania śpiworów, osprzęt do śpiworów,
wszystkie z wyżej wymienionych towarów do stosowania
w związku z działalnością na świeżym powietrzu.
(210)
(731)

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

515699
(220) 2020 07 07
SKOWRON HENRYK, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
HSścianki
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 6 balustrady metalowe, boazeria metalowa, ciągnione i polerowane pręty metalowe, drabiny metalowe,
drobne wyroby metalowe, druciaki metalowe, kołki do ścian
metalowe, konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, metalowe kątowniki stalowe, metalowe paliki
[słupki] do roślin lub drzew, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, panele akustyczne metalowe, panele
konstrukcyjne metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
parkany metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty ogrodzeniowe metalowe, zatyczki metalowe,
19 balustrady niemetalowe, boazeria niemetalowa, kształtowniki niemetalowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, parkany niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe,
budowlane konstrukcje niemetalowe, drewno do wytwarzania przedmiotów domowego użytku, drewno obrobione,
konstrukcyjne elementy drewniane do budownictwa, palisady niemetalowe, ścianki działowe nie metalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich drewnianych, metalowych oraz
wykonanych z tworzyw sztucznych elementów ogrodzenia
w sklepach i hurtowniach oraz ich sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej pozwalające klientom oglądać
i nabywać, prezentowanie produktów w mediach do celów
sprzedaży detalicznej, handlowa informacja i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 specjalistyczne doradztwo w zakresie budowy i mocowania ogrodzeń
ogrodowych z drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych,
usługi dotyczące obróbki i montażu elementów drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych oraz konstrukcji
metalowych w zakresie wykonywania ogrodzeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

516374
(220) 2020 07 23
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(znak słowno-graficzny)
O TWÓRZ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów
handlowo-usługowych i innych obiektów budowlanych,
wszystkie wyżej wymienione wykonane z metalu, 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: książki,
broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory,
19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne
części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu
do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych,
wszystkie wyżej wymienione niemetalowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: materiały
budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części
i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, usługi
w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej,

8
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organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi,
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, pośrednictwo handlowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

516376
(220) 2020 07 23
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(znak słowno-graficzny)
O TWÓRZ DESIGN

Nr ZT2/2021

mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, pośrednictwo handlowe.
516398
(220) 2020 07 24
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) (znak słowny)
(540) Smaczyk
(510), (511) 29 pasztety mięsne, pasztety warzywne, pasty
warzywne, hummus, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania
składające się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty na bazie orzechów,
tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), buliony, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie owoców, gotowe dania warzywne, 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pikantne sosy, czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie musli, przekąski składające
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, gotowe dania z ryżu, przekąski
słone na bazie zbóż.
(210)
(731)

516400
(220) 2020 07 24
URBAŃSKA ANNA Z.P.C.P. URBAŃSCY,
Sucha Beskidzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUKIERNIA U URBAŃSCY 1988
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych,
wszystkie wyżej wymienione wykonane z metalu, 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: książki,
broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory,
19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne
części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu
do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów
handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych,
wszystkie wyżej wymienione niemetalowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: materiały
budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części
i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, usługi
w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi,
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18,
26.04.22, 26.07.05
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne
przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
516577
(220) 2020 07 29
BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) EVELINE PROFESSIONAL
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, kremy
do redukcji cellulitu, środki złuszczające skórę, preparaty
do sztucznego opalania, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, balsamy po opalaniu, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, olejki do opalania, balsamy do redukcji cellu(210)
(731)
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litu, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi],
środki nawilżające po opalaniu, 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, preparaty do pielęgnacji skóry, mydła, kosmetyki do pielęgnacji skóry, żele do opalania, emalie
do paznokci, nielecznicze mydła toaletowe, kremy złuszczające, kremy wybielające do skóry, płyny do stylizacji, płyny
do stylizacji włosów, szampon do włosów, środki do nawilżania włosów, kosmetyki do makijaż, 5 kremy farmaceutyczne,
balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy zawierające
substancje lecznicze, woda morska do kąpieli leczniczych,
kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], produkty
i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie
ciąży, kremy lecznicze do ochrony skóry, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do leczenia trądziku,
preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, mydła
dezynfekujące, toniki do skóry [lecznicze], farmaceutyczne
płyny do skóry, lecznicze balsamy, lecznicze kremy do skóry,
mydła lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, lecznicze peelingi do twarzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina
do leczenia chorób skóry, środki do higieny intymnej dla
kobiet, balsamy przeciwbólowe, lecznicze balsamy do ust,
mydła antybakteryjne, antyseptyczne preparaty do mycia,
preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, peelingi [preparaty] do użytku medycznego,
lecznicze balsamy do stóp, kapsułki odchudzające, tabletki
wspomagające odchudzanie, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 21 gąbki kosmetyczne, kosmetyczne puderniczki [kompakty], pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne i toaletowe, szpatułki kosmetyczne, gąbki toaletowe,
kosmetyczki na przybory toaletowe, zestawy szczotek toaletowych, aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych,
kosmetyczki z zawartością, pojemniki na kosmetyki, waciki
do peelingu twarzy, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu,
grzebyki do rzęs, szczoteczki do rzęs, separatory piankowe
do palców stóp do użytku podczas pedicure.
516585
(220) 2020 07 29
BEAUTY BRANDS CONCEPT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) EVELINE COSMETICS
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, kremy
do redukcji cellulitu, środki złuszczające skórę, preparaty
do sztucznego opalania, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, balsamy po opalaniu, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, olejki do opalania, balsamy do redukcji cellulitu, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi],
(210)
(731)

9

środki nawilżające po opalaniu, 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, preparaty
do pielęgnacji skóry, mydła, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
żele do opalania, emalie do paznokci, nielecznicze mydła
toaletowe, kremy złuszczające, kremy wybielające do skóry, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, szampon do włosów, środki do nawilżania włosów, kosmetyki
do makijażu, 5 kremy farmaceutyczne, balsamy do celów
farmaceutycznych, balsamy zawierające substancje lecznicze, woda morska do kąpieli leczniczych, kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], produkty i preparaty
farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, kremy
lecznicze do ochrony skóry, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do leczenia trądziku, preparaty
do pielęgnacji skóry do celów medycznych, mydła dezynfekujące, toniki do skóry [lecznicze], farmaceutyczne płyny do skóry, lecznicze balsamy, lecznicze kremy do skóry,
mydła lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, lecznicze peelingi do twarzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina
do leczenia chorób skóry, środki do higieny intymnej dla
kobiet, balsamy przeciwbólowe, lecznicze balsamy do ust,
mydła antybakteryjne, antyseptyczne preparaty do mycia,
preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, lecznicze balsamy do stóp, kapsułki odchudzające,
tabletki wspomagające odchudzanie, przeciwutleniające
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, 21 gąbki kosmetyczne, kosmetyczne puderniczki [kompakty], pędzle kosmetyczne,
przybory kosmetyczne i toaletowe, szpatułki kosmetyczne, gąbki toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe,
zestawy szczotek toaletowych, aplikatory do kosmetyków,
dozowniki do kosmetyków, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, kosmetyczki z zawartością, pojemniki na kosmetyki, waciki do peelingu twarzy, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu, grzebyki do rzęs, szczoteczki
do rzęs, separatory piankowe do palców stóp do użytku
podczas pedicure.
516587
(220) 2020 07 29
BEAUTY BRANDS CONCEPT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVELINE PROFESSIONAL
(210)
(731)

10
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, kremy
do redukcji cellulitu, środki złuszczające skórę, preparaty
do sztucznego opalania, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, balsamy po opalaniu, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, olejki do opalania, balsamy do redukcji
cellulitu, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], środki nawilżające po opalaniu, 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, preparaty do pielęgnacji skóry,
mydła, kosmetyki do pielęgnacji skóry, żele do opalania,
emalie do paznokci, nielecznicze mydła toaletowe, kremy
złuszczające, kremy wybielające do skóry, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, szampon do włosów,
środki do nawilżania włosów, kosmetyki do makijażu,
5 kremy farmaceutyczne, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy zawierające substancje lecznicze,
woda morska do kąpieli leczniczych, kremy do trądziku
[preparaty farmaceutyczne], produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, kremy lecznicze do ochrony skóry, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do leczenia trądziku, preparaty
do pielęgnacji skóry do celów medycznych, mydła dezynfekujące, toniki do skóry (lecznicze), farmaceutyczne płyny
do skóry, lecznicze balsamy, lecznicze kremy do skóry, mydła lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, lecznicze peelingi do twarzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina
do leczenia chorób skóry, środki do higieny intymnej dla
kobiet, balsamy przeciwbólowe, lecznicze balsamy do ust,
mydła antybakteryjne, antyseptyczne preparaty do mycia,
preparaty farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej ciążą, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, lecznicze balsamy do stóp, kapsułki odchudzające,
tabletki wspomagające odchudzanie, przeciwutleniające
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, 21 gąbki kosmetyczne, kosmetyczne puderniczki [kompakty], pędzle kosmetyczne,
przybory kosmetyczne i toaletowe, szpatułki kosmetyczne, gąbki toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe,
zestawy szczotek toaletowych, aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, futerały dopasowane
do przyborów kosmetycznych, kosmetyczki z zawartością, pojemniki na kosmetyki, waciki do peelingu twarzy,
nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu, grzebyki do rzęs,
szczoteczki do rzęs, separatory piankowe do palców stóp
do użytku podczas pedicure.
(210) 517197
(220) 2020 08 17
(731) BETLEWSKI ADAM BETLOBAG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT2/2021

(540) BETLEWSKI HOME AND GARDEN

(531) 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 świece woskowe, świeczki choinkowe, zapachowe (świece), 11 latarnie, latarnie oświetleniowe, świeczki, żyrandole, pochodnie, grille, lampy (osłony do-), lampy
(klosze do-), lampy (abażury do-), lampiony, lampki elektryczne na choinkę, lampy elektryczne, 14 zegary, breloczki
do kluczy ozdobne, budziki, kasetki na biżuterię (szkatułki),
18 pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, przeciwsłoneczne
parasole, kije do parasoli, parasolki, pokrowce na parasole,
kufry bagażowe, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne (druty do-), komplety podróżne (wyroby skórzane),
skóra (wykończenia do mebli ze-), szkielety do parasoli przeciwdeszczowych, wykończenia i dekoracje ze skór do mebli,
rączki do parasoli, skóra (imitacje), torby do pakowania (woreczki, koperty ze skóry), skórzane sznury, rymarskie (wyroby-), kółka do parasoli, zakupy (torby na-), opaski skórzane,
pudła skórzane na kapelusze, podróżne (kufry), walizeczki,
20 materace, meble, meble biurowe, meble metalowe, meblowe (półki), niemowlęta (łóżeczka-), nakrętki niemetalowe, odzież (wieszaki stojące-), odzież (haczyki niemetalowe
do wieszania-), opakowania drewniane do butelek, osłony
kominkowe, parasole (stojaki na-), parawany (meble), piekarskie (kosze-), plecionki ze słomy, podpórki do roślin, poduszki,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce
na odzież (do wieszania), popiersia z drewna, wosku, gipsu,
tworzyw sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu, tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu, tworzyw
sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, wózki meblowe, biurka (meble),
butelki (stojaki do-), czasopisma (stojaki na-), dzieci (wysokie
krzesła-), fotele, gabloty (meble), gazety (stojaki do wystawiania-), herbata (wózki barowe, ruchome do podawania-), jaśki
(poduszki), skrzynie (paki) z drewna lub tworzyw sztucznych,
skrzynki na zabawki, sofy, słupki do drapania dla kotów, stoliki
ruchome pod komputery, stoły (blaty), stoły, stoły metalowe, szafki na ręczniki (meble), szezlong, szafki nie metalowe
do przechowywania żywności, sztuka (dzieła-) z drewna,
wosku, gipsu, z tworzyw sztucznych, śpiwory kempingowe, szuflady, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub
gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zamknięcia
(wieczka pokrywki) niemetalowe, zasłony (karnisze-), zasłony
(kółka do-), zasłony (rolki do-), zasłony (sznury do podwiązywania-), zasłony (szyny do-), zasłony z plecionek drewnianych
(meble), zwierzęta domowe (legowiska-), kanapy, kapelusze
(stojaki na-), komody, kapsle do butelek niemetalowe, klucze
(tablice do zawieszania-), kosze z pokrywką, kredensy, kwietniki (meble), książki (podpory pod-), leżaki, lusterka ręczne
(toaletowe), lustra, ławy (meble), łóżka, wieszaki na ubrania,
kartoteki (meble), psie budy, pulpity (meble), ramy do obrazów, regały (meble), ramy obrazów (listwy do-), ręczniki (dozowniki stale niemetalowe-), siedzenia metalowe, siedzenia
(meble), zwierzęta (poduszki dla-), 21 butelki, aerozole urządzenia rozpylające, nie do celów medycznych, buteleczki,
chleb (kosze na-), ceramika (wyroby-) dla gospodarstwa domowego, cukiernice, ciastka (formy do-), czajniczki do herbaty, deski do krojenia chleba, durszlaki, pokrywki do garnków,
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szczotki do obuwia, szklane (wyroby) malowane, szklanki
do napojów, szkło (miski ze-), szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło (naczynia-), śmieci (kubły na-), świeczniki, tace
do użytku domowego, tace do użytku domowego (papierowe), talerze, tace obrotowe, słoje (szklane), smażenie (patelnie
do-), solniczki, spodeczki, stojaki do przypraw, stoliki (tace),
szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
dzbanki, figurki z porcelany, terakoty, lub szkła, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy, foremki do ciast (przybory kuchenne), garnki, garnki kuchenne, gasidła do świec,
imbryki nieelektryczne, karafki, kawa (dzbanki do parzenia-)
nieelektryczne, kieliszki do jajek, kolby szklane (pojemniki),
korkociągi, kosze do użytku domowego, krojenie (deski-)
do kuchni, kryształ (wyroby szklane), termosy, torby izotermiczne, uchwyty na papier toaletowy, wałki do ciasta domowe, wazony, wazy do zupy, wieszaki na ręczniki (pręty i koła),
wiaderka do kostek lodu, popiersia z porcelany, terakoty lub
szkła, porcelana chińska (bibeloty), porcelana, przybory kuchenne, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka szklane, ręczniki
papierowe (dozowniki metalowe-), rękawice ogrodnicze, salaterki, serwetki (kółka na-), serwetniki, serwisy (zastawy stołowe), sitka do zaparzania herbaty, słoiki na herbatniki, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, kuchenne (foremki, formy), kuchnia (pojemniki-), kufle, kwiaty (doniczki do-), kwiaty
(podpórki, uchwyty do, układanie rozmieszczanie kwiatów-),
lodówki turystyczne, lód (pojemniki do-), łopatki do ciast, łopatki (sprzęt kuchenny), łopatki (sztućce), łyżki do butów, łyżki do mieszania (przybory kuchenne), maselniczki, miski, mydelniczki, mydło (naczynia na-), mydło (dozowniki-), naczynia
do mieszania koktajli (shakery), naczynia, naczynia stołowe,
napoje (butelki dla podróżnych-), napoje (termosy do-), osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek, papier
toaletowy (dozowniki-), picie naczynia (do-), piknikowe (koszyki-) z naczyniami, piwo (kufle do-), pojemniki na chleb,
podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin,
słomki do picia, 22 hamaki, kokony, markizy z materiałów
tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, namioty, żagle,
24 firanki, kapy na łóżka, kotary na drzwi (zasłony), obrusy
na stół (nie papierowe), pledy podróżne, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła (tkaniny), przykrycia na łóżka,
ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne, uchwyty do zasłon
z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 28 baseny kąpielowe
(zabawki), huśtawki, świeczki choinkowe, zabawki, zabawki
dla zwierząt domowych.
(210) 517345
(220) 2020 08 20
(731) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ NOVAFARM, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) STAVOX
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki
naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne
olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne olejki do celów
oczyszczających, mydła do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny
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jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne
niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych,
nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze
preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole
do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny do płukania ust
pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające
do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust,
nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta
do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy,
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach,
dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku
osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała
w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło
pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników
żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła,
środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk,
balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu,
emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rak,
krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy
do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, kremy
do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka
do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze
do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci,
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn
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do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty
do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające
[kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki
do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe
kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier
do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust,
płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki
nawilżające, lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne,
nasączone chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne,
preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające,
środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe
w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko
pszczele do celów medycznych, musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw uła-
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twiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne
i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
(210) 517346
(220) 2020 08 20
(731) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ NOVAFARM, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ROZMARINE
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki
naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne
olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne olejki do celów
oczyszczających, mydła do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne
niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty
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toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych,
nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze
preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole
do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny do płukania ust
pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające
do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust,
nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta
do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy,
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach,
dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku
osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała
w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło
pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników
żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła,
środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem
do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała,
kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, kremy
do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka
do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze
do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci,
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty
do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające
[kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki
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do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe
kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier
do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust,
płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki
nawilżające, lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne,
nasączone chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne,
preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające,
środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe
w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko
pszczele do celów medycznych, musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne
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i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
517395
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magic

(210)
(731)

nia, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517398
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej magic scrapbook glue

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 02.01.07, 04.05.05, 19.03.01, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.08, 27.05.25, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517409
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magic

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 04.05.05, 02.01.07, 26.04.14, 26.04.22, 27.05.01,
27.05.02, 27.05.09, 27.05.25, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowa-
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(531)

01.01.05, 02.01.07, 04.05.05, 26.04.14, 26.04.22, 27.05.01,
27.05.02, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji,
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania,
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki,
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517774
(220) 2020 09 01
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) (znak słowny)
(540) BIO-GEN
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 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.
(210)
(731)

518047
(220) 2020 09 09
BIOXON LABORATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowny)
(540) REUMATEK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety,
preparaty balsamiczne do użytku medycznego, preparaty
lecznicze.
(210)
(731)

(210) 518171
(220) 2020 09 11
(731) Curious Limited, Gibraltar, GI
(540) (znak słowny)
(540) rabato
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania zawartością
serwisów internetowych, kodowane karty lojalnościowe, publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, gazetki, oferty w formie elektronicznej do pobrania z Internetu,
aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, 16 gazetki i oferty
cenowe innych podmiotów w formie drukowanej, karty lojalnościowe w formie drukowanej / papierowej, 35 usługi
promocji i reklamy na rzecz osób trzecich, usługi promocji,
reklamy i marketingu on-line, usługi agencji reklamowej,
41 usługi przygotowania serwisów informacyjnych on-line,
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usługi programowania serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 42 usługi w zakresie kodowania lub
publikowania kodów rabatowych na produkty podmiotów
trzecich.
518369
(220) 2020 09 16
SADOWSKI MARIUSZ, STRZELBICKI MICHAŁ
EVENTUM KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVENTUM Kancelaria Prawna

(210)
(731)

(531) 26.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, dochodzenie odszkodowań powypadkowych, dochodzenie odszkodowań
z tytułu błędów medycznych, dochodzenie odszkodowań
za wypadki przy pracy, dochodzenie odszkodowań za szkody w mieniu, doradztwo prawne w zakresie świadczonych
usług.
(210) 518698
(220) 2020 09 23
(731) Microban Products Company, Huntersville, US
(540) (znak słowny)
(540) MICROBAN
(510), (511) 3 preparaty do prania, czyszczenie, polerowania, szorowania i ścierania, uniwersalne preparaty czyszczące, uniwersalne produkty dezodoryzujące, produkty
czyszczące do dywanów i tapicerki, preparaty czyszczące
do samochodów, preparaty do czyszczenia twardych i miękkich powierzchni, preparaty czyszczące do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz
sektorze opieki zdrowotnej, ściereczki nasączane preparatami do czyszczenia, preparaty czyszczące z dezodorantem
do dywanów i tapicerki, żel do czyszczenia rąk, preparaty
do czyszczenia rąk, mydła do rąk, mydła w płynie do rąk,
twarzy i ciała, mydła antybakteryjne, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, proszki do prania, detergenty
do zmywarek do naczyń, detergenty do naczyń, detergenty
do muszli klozetowych, 5 preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty antybakteryjne, preparaty przeciwgrzybicze,
preparaty dezodorujące, preparaty higieniczne do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, preparaty do sterylizacji,
spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, substancje antybakteryjne do celów medycznych, środki odkażające,
środki odkażające do użytku w przemysłowych, handlowych
i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej,
środki odkażające do sprzętu medycznego, podłóg, ścian
i armatury łazienkowej, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych
sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do sprzętu
medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienkowej, chusteczki odkażające, chusteczki antyseptyczne, antybakteryjny
preparat do mycia rąk, preparaty przeciwdrobnoustrojowe
do dezynfekcji rąk, powłoki przeciwdrobnoustrojowe do zapobiegania rozrostowi pleśni, bakterii oraz grzybów na róż-
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nych powierzchniach, preparaty przeciwdrobnoustrojowe
hamujące namnażanie się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, ręczniki z mikrowłókien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, substancje chemiczne przeciw pleśni
do zapobiegania rozrostowi pleśni w budynkach i wokół
budynków oraz w pojazdach.
518711
(220) 2020 09 24
Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd.,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KingSpec
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, urządzenia pamięciowe do użytku z urządzeniami do przetwarzania danych,
moduły rozszerzenia pamięci, karty rozszerzenia pamięci,
pamięci półprzewodnikowe, pamięci komputerowe, sprzęt
peryferyjny do komputerów, napędy dysków do komputera, urządzenia do przetwarzania danych, karty inteligentne
[karty z układem scalonym], dyski półprzewodnikowe (SSD),
sprzęt komputerowy, mikrofony, nośniki do rejestracji dźwięku, układy scalone.
518806
(220) 2020 09 28
LUX - REISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lux-Reisen
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewożenie i dostarczanie towarów, usługi
frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe,
transport pasażerski, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, autobusowe usługi transportowe, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, eskortowanie podróżnych, koordynowanie planów podróży dla osób
prywatnych i grup, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja wiz podróżnych, paszportów
i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, organizowanie podróży, organizowanie podróży autobusem, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek
[krótkich podróży], organizowanie wycieczek zagranicznych,
pasażerski transport samochodowy, planowanie i organizowanie podróży, rezerwowanie podróży, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport bagażu
pasażerów, transport bagażu podróżnego, transport drogowy podróżnych, transport lądowy osób, transport lądowy
pasażerów, transport lądowy podróżnych, usługi agencyjne
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w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi ładowania, usługi transportowe autokarowe, usługi transportu
autobusami, usługi transportu drogowego dla pasażerów,
usługi transportu mikrobusami, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, wydawanie biletów na podróż,
wynajem maszyn wydających bilety na podróż, wynajem
pojazdów z kierowcą, zapewnianie transportu pasażerów
drogą lądową, parkowanie i przechowywanie pojazdów,
parkowanie pojazdów, parkowanie samochodów, rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, rezerwowanie
miejsc parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi
parkingowe, usługi udostępniania miejsc parkingowych, wynajem automatycznych systemów parkingowych, wynajem
garażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży i miejsc
parkingowych, wynajem przestrzeni garażowej, wynajem
przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych
i garaży dla pojazdów, usługi przewozu, transport (usługi nawigacji -), usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu, wynajem
maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, agencje
rezerwacji podróży, doradztwo w zakresie podróży, frachtowe (pośrednictwo -), informacja turystyczna, organizacja
i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwowanie wycieczek,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, rezerwacja
biletów na podróż, rezerwacja miejsc w różnych środkach
transportu, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwacja transportu, 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 rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie
informacji związanych z trasami podróży, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, usługi
informacyjne związane z transportem, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania
pojazdów, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi z zakresu
organizacji i rezerwacji podróży.
518842
(220) 2020 09 28
FURTAK JAKUB, BANACH TOMASZ, FURTAK
WOJCIECH WENEVE SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) WENEVE
(510), (511) 35 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, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie następujących towarów: sztukateria,
dekoracje sufitowe, dekoracje podłogowe, dekoracje ścienne, elementy dekoracyjne, farby, akcesoria malarskie, środki do drewna, okleiny meblowe, folie statyczne, dekoracje
okien, oświetlenie, oprawy oświetleniowe, akcesoria oświe(210)
(731)
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tleniowe, osprzęt oświetleniowy, dywany, wykładziny podłogowe, sztuczna trawa, chodniki, wycieraczki, poduszki, siedziska, narzuty, świece, olejki zapachowe, świeczniki, dekoracje i ozdoby świąteczne, ramki, obrazy, lustra, plakaty, artykuły dla plastyków, tablice, akcesoria biurowe, dodatki do mebli, drzwi, klamki, schody, ościeżnice, balustrady, podłogi
drewniane, boazerie, panele, deski, parkiety, panele ścienne,
listwy, akcesoria wykończeniowe, płytki ceramiczne, płytki
gipsowe, płytki ścienne, płytki podłogowe, kamienie naturalne, fugi, silikony, akryle, listwy wykończeniowe, drzwiczki
rewizyjne, zlewozmywaki, baterie kuchenne, blaty kuchenne, sprzęt AGD do zabudowy, akcesoria kuchenne, okapy
kuchenne, wentylacja, wyposażenie specjalistyczne łazienki
dla niepełnosprawnych, ceramika łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa, akcesoria łazienkowe,
płyty wykończeniowe, kominki, piece kominkowe, instalacje
kominkowe, elektronarzędzia, akcesoria do elektronarzędzi,
narzędzia ręczne, wyposażenie warsztatu, akcesoria samochodowe, chemia warsztatowa, odzież ochronna, artykuły
BHP, urządzenia hydrauliczne, urządzenia do ogrzewania,
instalacje grzewcze, akcesoria do ogrzewania, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, akcesoria elektryczne, instalacje elektryczne, drobne wyroby metalowe, urządzenia do zabezpieczenia domu, zamki do drzwi, wkładki,
kłódki, dzwonki, domofony, alarmy, sprzęt do monitoringu,
lakiery, kleje, narzędzia do sprzątania, taśmy, folie ochronne,
środki czystości, maszyny ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze,
urządzenia do nawadniania, rośliny, nasiona, cebulki kwiatowe, akcesoria do uprawy i ochrony roślin, materiały budowlane, konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, materiały
wykończeniowe, ogrodzenia, bramy, narzędzia budowlane,
instalacje wodne i gazowe, płyty betonowe, panele 3D,
panele betonowe 3D, donice i doniczki betonowe, panele
ścienne, płyty ścienne, panele ścienne, płyty ścienne, płyty
elewacyjne, doniczki.
519138
(220) 2020 10 06
ESTETIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTETIQUE

(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 implanty [protezy], implanty [protezy]
do chirurgii stomatologicznej, implanty [protezy] do użytku w chirurgii żuchwy, implanty [protezy] stosowane w chirurgii twarzy, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty dentystyczne, implanty dentystyczne wykonane
z materiałów sztucznych, implanty piersi, implanty protetyczne, implanty z materiałów sztucznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
mosty do implantów do celów dentystycznych, preparaty
silikonowe do implantacji kosmetycznych, protezy i sztuczne implanty, wsporniki implantów do celów dentystycznych, 35 dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing wydarzeń
i szkoleń, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi reklamowe i marketingowe, 41 usługi w zakresie
edukacji zdrowotnej i kształcenia praktycznego, organizacji
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wykładów, seminariów, sympozjów, spotkań tematycznych, konferencji, kongresów i konsultacji w zakresie medycyny, zwłaszcza stomatologii, medycyny estetycznej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, usługi wydawnicze
w zakresie publikacji książkowych i prasowych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, nauczanie i szkolenia,
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja szkoleń, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia personelu,
szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań laboratoryjnych, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie higieny, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, usługi szkolenia
dla personelu, usługi szkolenia zawodowego, zapewnianie
szkoleniowych kursów medycznych, zapewnianie szkoleń
on-line, 44 kompleksowe usługi medyczne, stomatologiczne, zwłaszcza w zakresie stomatologii zachowawczej i estetycznej, implantologii, protetyki, ortodoncji, endodoncji,
chirurgii stomatologicznej, rentgenodiagnostyki, periodontologii, pedodontyki, profilaktyki stomatologicznej (dentystycznej), leczenia stomatologicznego w narkozie oraz
sedacji, analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopasowywanie protez, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, doradztwo związane ze stomatologią, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry,
implantacja (wszczepianie) włosów, informacja medyczna,
kliniki, kliniki medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowe usuwanie żylaków,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, manicure, manicure (usługi -), medyczna pielęgnacja stóp, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, świadczenie
usług medycznych, terapia gua sha polegająca na skrobaniu skóry, udostępnianie informacji medycznych w zakresie
dermatologii, udzielanie informacji na temat stomatologii,
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi asystenta dentysty, usługi medycyny kosmetycznej i plastycznej, usługi
czyszczenia zębów, usługi dentystyczne, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące problemów
medycznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi gabinetów odchudzania, usługi informacyjne w zakresie
opieki medycznej, usługi medycyny estetycznej, usługi
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klinik medycyny estetycznej, usługi kliniki dentystycznej,
usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi laserowego
usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania
cellulitu, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
usługi lekarskie, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry,
usługi nitkowania brwi, usługi obrazowania medycznego,
usługi oceny medycznej, usługi odsysania tłuszczu, usługi
ortodontyczne, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji
urody, usługi spa medycznych, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi trwałego podkręcania rzęs,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie wybielania
zębów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
woskowania ciała ludzkiego, usługi zabiegów na cellulit,
usuwanie cellulitu z ciała, uzupełnienie włosów, wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
wykonywanie badań medycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi
higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

519172
(220) 2020 10 06
WRÓBLEWSKA-JACHNA JOANNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
cityLaBB Pracownia Badań i Innowacji Społecznych

(531) 06.07.25, 07.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 06.07.04
(510), (511) 35 badania rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania biznesowe, statystyczne badania rynkowe, statystyczne badania biznesowe, badania statystyczne przedsiębiorstw, polityczne badania sondażowe, skomputeryzowane badania
rynkowe, badania działalności gospodarczej i badania
rynkowe, badania dotyczące cen, rynkowe badania opinii
publicznej, badania w zakresie zysków, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu,
badania rynkowe prowadzone przez telefon, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania dla celów działalności
gospodarczej, badania w zakresie public relations, usługi
w zakresie badania rynku, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi dotyczące badania
i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, informacja lub badania w zakresie działalności
gospodarczej i marketingu, kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, bada-

Nr ZT2/2021

nia rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach
publikacji, 42 badania dotyczące nauki, badania i analizy
naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej,
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania
i rozwój w zakresie nauki, usługi naukowe i badania w tym
zakresie.
519210
(220) 2020 10 06
GREEN ECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN ECO POLAND
(210)
(731)

(531) 26.05.02, 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, torf [nawóz], ekologiczne nawozy
chemiczne, nawozy mineralne pochodzenia naturalnego,
ekologiczne nawozy złożone, ekologiczne nawozy hydroponiczne, kompost, obornik, ekologiczne nawozy do gleby,
naturalne nawozy użyźniające glebę, nawozy pochodzenia
naturalnego do roślin doniczkowych, naturalne nawozy do
gleby i ziemi doniczkowej, ekologiczne nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, gleba do upraw, guano [nawóz
ptasi], naturalne podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], humus, pokrycia humusowe, ekologiczne mieszaniny chemiczne zawierające kwasy humusowe, ekologiczne
mieszaniny chemiczne zawierające pochodne kwasów humusowych, ekologiczne środki chemiczne dla rolnictwa,
ekologiczne środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego przeciw patogenom, ekologiczne środki nawilżające
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, ekologiczne dodatki chemiczne do pestycydów,
ekologiczne chemikalia do stosowania w pestycydach,
ekologiczne środki chemiczne do użytku w mieszankach
pestycydowych, surfaktanty pochodzenia naturalnego do
użytku w związku z pestycydami rolniczymi, ekologiczne
środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji
pestycydów, 5 pestycydy ekologiczne, ekologiczne pestycydy rolnicze, pestycydy pochodzenia naturalnego do celów ogrodniczych, biocydy ekologiczne, naturalne biocydy,
ekologiczne biocydy syntetyczne, ekologiczne preparaty
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, herbicydy
ekologiczne, herbicydy biologiczne pochodzenia naturalnego, naturalne herbicydy do użytku w rolnictwie, ekologiczne
herbicydy wodne, 39 usuwanie odpadów, zbiór odpadów,
gromadzenie odpadów, składowanie odpadów, transport
odpadów, usługi wywozu odpadów, zbieranie odpadów komercyjnych, zbieranie odpadów przemysłowych, usuwanie
odpadów [transport], transport odpadów na wysypiska, pozbywanie się [transport] odpadów, usługi transportu niebezpiecznych odpadów, transport i przechowywanie odpadów,
oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, obsługa
w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami.
(210) 519229
(220) 2020 10 08
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VIFON To Dzisiaj od 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
SMAK KRABOWY OSTRA CRAB FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)
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(540) Mr.Hung’s ORIENTAL TASTE

(531)

27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 01.15.11, 11.03.10, 11.03.20,
11.01.06
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski składające się głównie z produktów zawartych w tej klasie,
43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(531)

08.07.01, 08.07.03, 05.09.06, 05.09.21, 11.03.11, 26.01.16,
26.04.12, 25.03.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe,
koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych.
519263
(220) 2020 10 08
ROSE BEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) rose bees
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
stacjonarnej, wysyłkowej oraz internetowej towarów takich
jak: odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna, usługi importowo-eksportowe dotyczące takich towarów jak: odzież,
nakrycia głowy, obuwie, bielizna.

(210)
(731)

(210) 519296
(220) 2020 10 09
(731) DINH HUNG, Wołucza
(540) (znak słowno-graficzny)

519436
(220) 2020 10 13
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Pszczółka Poczuj Miętę
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle,
ciastka.
(210)
(731)

(210) 519446
(220) 2015 03 24
(731) John Player & Sons Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) PULSE
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nieprzetworzony,
wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, substytuty tytoniu,
nie do celów medycznych lub leczniczych, ciekłe roztwory
do użytku w papierosach elektronicznych, zapałki i artykuły
dla palaczy.
519642
(220) 2020 10 16
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowny)
(540) Bursztynowy Świat
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy, torby podróżne, torby, portmonetki,
etui na dokumenty, etui na karty.
(210)
(731)

519646
(220) 2020 11 23
IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ibcsDock in&out process automation

(531) 07.11.25, 07.03.25, 27.05.01, 29.01.13, 15.01.01
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.
519696
(220) 2020 10 19
CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS SOCIETE
ANONYME, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) Plan na własne M
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia hipoteczne,
ubezpieczenia budynków, usługi ubezpieczeń domu, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości.
(210)
(731)

519778
(220) 2020 10 20
STOWARZYSZENIE ANIMACJI LOKALNEJ ARKONA,
Byczyna
(540) (znak słowny)
(540) Witch Route
(510), (511) 39 usługi organizacji turystyki i znakowania
szlaków turystycznych, usługi biur turystycznych, usługi wytyczania i pielęgnowania szlaków turystycznych, 41 usługi
związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie
organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal
gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych,
siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie
imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą
muzyczną, występów folklorystycznych, bankietów, barów,
przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki,
usługi w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów, targów
i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism, gazet,
książek, materiałów dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt
audiowizualny i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym
zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach,
sanatoriach, pensjonatach, pokojach gościnnych, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach,
karczmach, kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw,
balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:
telefax, komputer, Internet.
(210)
(731)

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

Nr ZT2/2021

519796
(220) 2020 10 21
KOSOWSKI TOMASZ CANNA GROUP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BIOCANNAMED

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 terpentyna do odtłuszczania, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], terpentyna do usuwania
plam z tłuszczu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do perfum i zapachów, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki eteryczne, aromaty [olejki eteryczne], produkty perfumeryjne, olejki
esencjonalne, olejki toaletowe, olejki do masażu, olejki i płyny do masażu, kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych,
środki perfumeryjne i zapachowe, woda perfumowana, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, dezodoranty
do ciała [wyroby perfumeryjne], zapachy, płyny do aromaterapii, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, produkty
perfumeryjne, preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy
ustnej, woski do masażu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe],
zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy,
nielecznicze preparaty toaletowe, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, maści do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów
kosmetycznych, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do włosów, kosmetyki
do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
preparaty do depilacji i golenia, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, peeling do stóp, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, żele do ciała, szampony
do ciała, mleczko kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, masła
do twarzy i ciała, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty czyszczące do użytku osobistego,
szampony do ciała, kremy pod prysznic, mydła, aromatyczne
olejki do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli,
olejek ułatwiający czesanie, olejki do brody, odżywki do włosów, balsam do włosów, szampony, kosmetyki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, żele do włosów, maskary
do włosów, odżywki do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, błyszczyki do ust, kosmetyki brązująco-opalizujące,
korektor do twarzy, kremy kosmetyczne, zestawy do makijażu, róż do ust, maski kosmetyczne, preparaty do makijażu
twarzy i ciała, olejki do opalania, olejki oczyszczające, odżywki do ust, preparaty odżywiające skórę, nielecznicze balsamy
do ust, kosmetyki w formie mleczek, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała,
kremy, emulsje i żele nawilżające, mleczka do ciała, mleczka
nawilżające, nawilżacze do skóry, preparaty nawilżające
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, balsam do ciała,
maseczki do twarzy, puder do ciała, maści [nielecznicze], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 5 zioła lecznicze, kosmetyki do celów leczniczych, środki do odtruwania na bazie ziół, napoje
ziołowe do użytku leczniczego, suplementy ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła
do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone
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lub zakonserwowane, lecznicze napary ziołowe, leki ziołowe,
olejki lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, substytuty tytoniu do celów medycznych, terpentyna
do celów farmaceutycznych, olejek terpentynowy do celów
farmaceutycznych, konopie indyjskie do celów medycznych,
herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbata ziołowa
[napoje lecznicze], sztuczna herbata [do użytku leczniczego], herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, 31 rośliny, nasiona roślin, sadzonki roślin, rośliny
żywe, rośliny domowe, drzewa [rośliny], rośliny świeże, rośliny
doniczkowe, rośliny naturalne (żywe), bulwy do rozmnażania
roślin, mieszanki ziaren roślin dzikich, naturalne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], cebulki roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin do celów ogrodniczych, ziarna
naturalne, nasiona, nasiona traw, ziarna [nasiona], nieprzetworzone nasiona oleiste, rośliny konopi, konopie nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, nasiona
do uprawy ziół, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne,
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu
szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki wodne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły
dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu,
beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku
medycznego], fajki do palenia mentolowych zamienników
tytoniu, japoński poszatkowany tytoń [kizami], machorka,
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, snus, rappee, snus
bez tytoniu, snus z tytoniem, substytuty tytoniu, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka, tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń
bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty
tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach,
wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania papierosów, zioła
do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, osłony na azjatyckie długie
fajki do tytoniu, papier higroskopijny do tytoniu, papierowe
ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki, produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcinania papierosów, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu
w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek,
torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek, urządzenia
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących
się patyczków tytoniowych, urządzenia do podgrzewania
substytutów tytoniu w celu wdychania, urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, wyciory do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do papierosów,
ustniki papierosów, woreczki na tytoń, aromaty chemiczne
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych,
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory
nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicz-
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nych, kartridże do papierosów elektronicznych, naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy
elektroniczne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa następujących towarów: kosmetyki, olejki lecznicze, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrządy do pomiaru wagi, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, zapalniczki i zapalarki, papier filtracyjny [bibuła], młynki nieelektryczne, oleje jadalne,
zioła suszone, słodycze czekoladowe, nasiona roślin, smoła
tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, lufki
do papierosów, fajki, elektroniczne fajki do tytoniu, zapalniczki dla palaczy, bibułki papierosowe, 44 uprawa roślin,
siew roślin uprawnych, kultywacja roślin uprawnych, uprawa
winogron do produkcji wina, usługi w zakresie uprawy winorośli, doradztwo w zakresie uprawy winorośli, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze związane
z uprawą roślin, udostępnianie działek badawczych w celu
badania upraw, usługi doradcze w zakresie upraw w związku
z ogrodnictwem, udostępnianie działek badawczych w celu
badania upraw poprzez użycie środków chemicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

519952
(220) 2020 10 26
DUDZIAK KRZYSZTOF KRISMAX, Limanowa
(znak słowno-graficzny)
PROSTO Z PODHALA

(531) 06.01.04, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu w zakresie: produktów
serowarskich, tłuszczów jadalnych, grzybów konserwowanych, grzybów suszonych, owoców gotowanych, owoców
konserwowanych, owoców konserwowanych w alkoholu,
owoców lukrowanych, owoców przetworzonych, owoców
suszonych, owoców w puszkach, past i przecierów owocowych, warzyw liofilizowanych, warzyw przetworzonych, warzyw w puszkach, past i przecierów warzywnych, dżemów,
konfitur, miodu, przypraw, ziół konserwowanych [przypraw],
ziół do celów spożywczych, soków owocowych, soków
warzywnych.
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519978
(220) 2020 10 27
BŁOŃSKI MICHAŁ, Warszawa;
PRUCHNICKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOD LIGHT
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 3 zapachowe woski, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, mydła, kostki mydła do mycia ciała, kostki mydła
do czyszczenia do użytku domowego, mydła do pielęgnacji
ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku domowego, mydła do użytku osobistego, mydła granulowane,
mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce,
nielecznicze mydła toaletowe, perfumowane mydła, produkty z mydła, kosmetyki upiększające, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki, 4 świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne.
(551) wspólne prawo ochronne
520042
(220) 2020 10 28
HYDREX DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pink
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 testy ciążowe do użytku domowego (chemiczne
preparaty do diagnozowania ciąży).
520069
(220) 2020 10 27
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BON BELLO
(210)
(731)

Nr ZT2/2021

(210) 520145
(220) 2015 03 16
(310) 66592
(320) 2015 02 16
(330) JM
(731) Twitter, Inc., San Francisco, US
(540) (znak słowny)
(540) PERISCOPE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania
oraz aplikacje na urządzenia przenośne do sieci społecznościowych, oprogramowanie komputera do pobrania o charakterze aplikacji na urządzenia przenośne pozwalające na wysyłanie, tworzenie, publikowanie, edytowanie, pokazywanie,
wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie, transmitowanie
strumieniowe i przekazywanie mediów elektronicznych, filmów wideo, wiadomości w czasie rzeczywistym, treści rozrywkowych lub informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania o charakterze aplikacji na urządzenia przenośne
pozwalające na wysyłanie, tworzenie, publikowanie, edytowanie, pokazywanie, wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie,
transmitowanie strumieniowe i przekazywanie mediów elektronicznych, filmów wideo, wiadomości w czasie rzeczywistym, treści rozrywkowych lub informacji za pośrednictwem
Internetu i innych sieci komunikacyjnych, 41 dostarczanie rozrywki on-line oraz wiadomości w czasie rzeczywistym, usługi
reporterskie, usługi w zakresie rozrywki, w tym dostarczanie
za pomocą Internetu i innych środków komunikacji transmisji
strumieniowej programów dźwiękowych i audiowizualnych
zawierających treści rozrywkowe oraz wiadomości podawane
w czasie rzeczywistym, 42 udostępnianie strony internetowej zawierające niedostępne do pobrania oprogramowanie
pozwalające na nagrywanie, transmitowanie, pokazywanie,
wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie i transmitowanie
strumieniowe oraz transmitujące media elektroniczne, filmy
wideo, wiadomości w czasie rzeczywistym oraz treści rozrywkowe i inne informacje, udostępnianie tymczasowego
dostępu on-line do oprogramowania niedostępnego do pobrania pozwalającego na wysyłanie, tworzenie, publikowanie,
edytowanie, pokazywanie, wyświetlanie, blogowanie, współdzielenie, transmitowanie strumieniowe i przekazywanie mediów elektronicznych, filmów wideo wiadomości w czasie
rzeczywistym oraz treści rozrywkowych oraz informacji, udostępnianie internetowej platformy hostingowej zapewniającej
tymczasowe korzystanie z niedostępnego do pobrania oprogramowania pozwalającego użytkownikom na wysyłanie,
publikowanie, wyświetlanie, transmitowanie strumieniowe
i współdzielenie filmów wideo i treści cyfrowych, tworzenie
społeczności on-line dla zarejestrowanych użytkowników
w celu zaangażowania ich w tworzenie sieci społecznościowych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie
interfejsu programowania aplikacji (API) do integracji treści wideo ze stronami internetowymi, aplikacjami i oprogramowaniem dostarczonym przez osoby trzecie, 45 usługi serwisów
społecznościowych on-line, dostarczanie platformy dla sieci
społecznościowych w Internecie i w innych sieciach komunikacyjnych dla celów rozrywkowych.
520147
(220) 2020 10 29
GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DALEKO JESZCZE?
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 30 słodycze, batony, cukierki.
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(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, 30 batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].
520151
(220) 2020 10 29
GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENT COOPER

(210)
(731)
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zakwaterowanie tymczasowe, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, hotele, kempingi, pensjonaty, domy gościnne,
hostele, obsługa turystów i podróżnych.
520164
(220) 2020 10 29
GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMPAS
(210)
(731)

(531) 25.07.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 29.01.12
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, 30 batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].

(531) 25.07.07, 25.07.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, 30 batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].

(210)
(731)

520156
(220) 2020 10 29
GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI FILIP ZMIANY ZMIANY
SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTANGA

(210)
(731)

(531)

(210)
(731)

26.05.01, 26.05.08, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05,
27.05.17, 25.07.07, 29.01.13
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, 30 batoniki zawierające mieszankę
ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].
520159
(220) 2020 10 29
NOWOBILSKI JÓZEF WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
SPORTOWEGO SERWIS NARCIARSKI, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Waluś Gościnna Chata
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.04, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie lokali gastronomicznych, restauracji, barów i barów szybkiej obsługi, kawiarni, prowadzenie gospód i karczm
z wystrojem oraz kuchnią regionalną, obsługa przyjęć okazjonalnych, przygotowywanie dań i napojów na wynos,
usługi cateringowe, mobilne usługi cateringowe, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi związane z działalnością hotelarską i gastronomiczną w zakresie obsługi ruchu turystycznego, usługi hotelarskie, rezerwacje hotelowe,

520186
(220) 2020 10 30
PRIVATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) 4Roach
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
520190
(220) 2020 10 30
PRIVATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) 4Hornet
(510), (511) 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
520191
(220) 2020 10 29
PROMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PROMITEL
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru
temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
kontrolery i regulatory, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody drukowane, anteny jako
części składowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video,
urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych,
audio-video i telekomunikacji, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, anteny jako urządzenia komunikacyjne,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków
i kas pancernych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalo(210)
(731)
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wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), 45 wynajem sprzętu do ochrony,
ratownictwa, zabezpieczania i ścigania.
520194
(220) 2020 10 30
PRIVATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) 4Ticks&Mosquito
(510), (511) 5 środki odstraszające owady dla ludzi.

(210)
(731)

520232
(220) 2020 10 30
CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) yoopa
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, rowerki biegowe, hulajnogi, hulajnogi z pedałami, hulajnogi elektryczne,
deskorolki elektryczne, części zamienne i akcesoria do ww.
pojazdów, ujęte w klasie 12, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci i do pojazdów, części zamienne i akcesoria
do fotelików bezpieczeństwa, ujęte w klasie 12, wózki dziecięce, części zamienne i akcesoria do wózków dziecięcych,
ujęte w klasie 12, 28 instalacje i konstrukcje do zabawy, place
zabaw i domki do zabawy, w tym w formie modułów, wyposażenie do placów zabaw, urządzenia na plac zabaw, wyposażenie do zabawy na zewnątrz ujęte w klasie 28, urządzenia
do zabaw na zewnątrz-ujęte w klasie 28, części, elementy
wyposażenia i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych
towarów ujęte w klasie 28, rusztowania i sieci do wspinaczki,
trampoliny, huśtawki, piaskownice, drabinki do wspinania się,
konstrukcje wspinaczkowe, karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia
do zabawy na sprężynach, bujaki, równoważnie, tory przeszkód, drążki, konie na biegunach, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], sprzęty do zabaw w postaci: deskorolek, samochodów zabawkowych z pedałami, rowerków trzykołowych
(zabawki), rowerków biegowych (zabawki), naczep (części
zabawek), dmuchane baseny kąpielowe, baseny do zabawy,
brodziki, nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie,
zabawki edukacyjne dla niemowląt, maty dla niemowląt,
wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawki], artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej,
wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: rowery, rowery elektryczne, rowerki biegowe, hulajnogi, hulajnogi z pedałami, hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, części
zamienne i akcesoria do ww. pojazdów, ujęte w klasie 12, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci i do pojazdów,
części zamienne i akcesoria do fotelików bezpieczeństwa,
ujęte w klasie 12, wózki dziecięce, części zamienne i akcesoria do wózków dziecięcych, ujęte w klasie 12, instalacje
i konstrukcje do zabawy, place zabaw i domki do zabawy,
w tym w formie modułów, wyposażenie do placów zabaw,
urządzenia na plac zabaw, wyposażenie do zabawy na zewnątrz ujęte w klasie 28, urządzenia do zabaw na zewnątrz
ujęte w klasie 28, części, elementy wyposażenia i akcesoria
do wszystkich wyżej wymienionych towarów ujęte w klasie 28, rusztowania i sieci do wspinaczki, trampoliny, huśtawki, piaskownice, drabinki do wspinania się, konstrukcje
wspinaczkowe, karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia do zabawy
na sprężynach, bujaki, równoważnie, tory przeszkód, drążki,
konie na biegunach, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki],
sprzęty do zabaw w postaci: deskorolek, samochodów zabawkowych z pedałami, rowerków trzykołowych (zabawki),
rowerków biegowych (zabawki), naczep (części zabawek),
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dmuchane baseny kąpielowe, baseny do zabawy, brodziki,
nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, zabawki
edukacyjne dla niemowląt, maty dla niemowląt, wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawki], artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.
520249
(220) 2020 11 02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
LESZCZ TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sicata
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 elektryczne świdry do lodu do użytku przy
łowieniu ryb w przeręblach, 8 harpuny do łowienia ryb,
harpuny, noże wędkarskie, obcinacze do żyłki wędkarskiej,
szczypce wędkarskie, ręczne świdry do lodu stosowane
przy łowieniu ryb w przeręblach, noże do czyszczenia ryb,
noże do usuwania rybich łusek, 12 wózki dla wędkarzy,
20 krzesła dla wędkarzy, taborety wędkarskie, 21 artykuły
dla zwierząt, akwaria i wiwaria, akwaria kulowe, 22 daszki
do użytku w wędkarstwie, handlowe sieci wędkarskie, namioty do użytku w wędkarstwie, 25 artykuły odzieżowe dla
wędkarzy, buty wędkarskie, buty wodoodporne do wędkarstwa, gumowe buty wędkarskie, kapelusze wędkarskie typu
bucket hat, koszule wędkarskie, kurtki wędkarskie, obuwie
do łowienia ryb, 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły sportowe, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę
do użytku w wędkarstwie, ciężarki z wolframu do wędkarstwa, czujniki brania [sprzęt wędkarski], kołowrotki wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, kusze do łowienia
podwodnego [sprzęt nurkowy], wędki do łowienia, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, przynęty stosowane w wędkarstwie,
sztuczne, przynęty wędkarskie, przynęty wędkarskie [syntetyczne], pudełka na przynęty wędkarskie, sztuczna przynęta,
sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, sztuczne kaczki jako przynęty myśliwskie, sztuczne przynęty wędkarskie, torby na przynętę do przechowywania przynęty żywej, urządzenia do zarzucania przynęty, woreczki z przynętą
do wyrzucania z procy, żyłki wędkarskie, żyłki przyponowe,
31 liofilizowana przynęta wędkarska, przynęta, niesztuczna,
przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty
dla wędkarstwa [żywe], 41 organizowanie grup do łowienia
pstrąga, organizowanie grup do łowienia łososia, 42 badania
łowisk, kontrola łowisk, testowanie łowisk.
(210) 520293
(220) 2020 11 03
(731) Alcon Inc., Fribourg, CH
(540) (znak słowny)
(540) ZAKONTAKTOWANI
(510), (511) 9 soczewki kontaktowe, 35 usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(210)
(731)

520320
(220) 2020 11 03
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
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(540) (znak słowny)
(540) CREDO
(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.
520329
(220) 2020 11 03
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) help 4BRAIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych.
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520349
(220) 2020 11 04
HAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA TRUCK CARE GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo handlowe i gospodarcze, doradztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży ruchomości,
usługi w zakresie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, 36 usługi
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, leasing, faktoring,
analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, świadczenie usług leasingowych
i finansowych w zakresie kredytowania pojazdów, samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, doradztwo i analizy finansowe w tym zakresie, 39 leasing,
najem i dzierżawa środków transportu, samochodów
osobowych, ciężarowych i dostawczych, leasing, najem
i dzierżawa kontenerów i powierzchni magazynowych,
usługi w zakresie zarządzania flotą pojazdów, wynajem
samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
oraz przyczep, usługi transportowe, usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi i dostawczymi,
usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, usługi informacyjne związane z metodami transportu.
520353
(220) 2020 11 04
NAJMAN MICHAŁ, Bolszewo;
SAJ MAREK, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RumiaDent CENTRUM STOMATOLOGICZNE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.10, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi asystenta dentysty, konsultacje dentystyczne, świadczenie pomocy medycznej, pomoc stomatologiczna, usługi pomocy medycznej, pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi ortodontyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia,
opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna -),
ośrodki zdrowia.
(551) wspólne prawo ochronne
520450
(220) 2020 11 06
CIOŁAK MARCIN FINPROJEKT ZARZĄDZANIE
FINANSAMI, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FINPROJEKT

tału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, organizowanie inwestycji,
zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie
finansowania i ubezpieczenia, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych.

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 wyceny handlowe, przeprowadzanie wycen
przedsiębiorstw, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, biznesowe oceny i wyceny
w sprawach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalistyczne wyceny
i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, usługi
planowania dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw
i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, usługi ekspertów
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, przygotowywanie sprawozdań finansowych
i analiz dla przedsiębiorstw, 36 wycena majątku, wyceny
finansowe, wycena majątku ruchomego, wycena aktywów
[finansowa], wycena kapitału akcyjnego, wycena roszczeń
ubezpieczeniowych, oszacowanie [wyceny] kosztowności,
wyceny finansowe nieruchomości, usługi w zakresie wycen, informacje finansowe i wyceny, wyceny finansowe dla
celów ubezpieczenia, usługi w zakresie wyceny finansowej,
wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, usługi
w zakresie szacowania i wycen mienia, wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, usługi w zakresie wyceny
opcji na akcje, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią
na ogłoszenia przetargowe, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, finansowanie
przedsiębiorstw gospodarczych, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, ocena
zdolności kredytowej przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługa zapewniania finansów
dla przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, konsultacje finansowe związane z kupnem
i sprzedażą przedsiębiorstw, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne,
doradztwo i analiza finansowa, wyceny i analizy finansowe,
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi w zakresie
badań i analiz finansowych, analiza inwestycyjna, inwestycje
kapitałowe, zapewnianie kapitału obrotowego, dostarczanie
kapitału inwestycyjnego, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapi-

(210)
(731)

520477
(220) 2020 11 06
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.01, 26.11.01, 26.04.04, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, kosmetyki na bazie mikroorganizmów, mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mydła, chusteczki nasączane, pudry: szampony, maseczki
kosmetyczne, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych,
suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury
mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki
wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego.
520478
(220) 2020 11 06
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERNATANT BARIERA
(210)
(731)

Nr ZT2/2021
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(531) 26.11.01, 26.04.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, kosmetyki na bazie mikroorganizmów, mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mydła, chusteczki nasączane, pudry, szampony, maseczki
kosmetyczne, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych,
suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury
mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki
wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego.

27

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tuszów do drukarek.
(210)
(731)
(540)
(540)

520595
(220) 2020 11 10
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA TG

520521
(220) 2020 11 06
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERNATANT BARIERA
(210)
(731)

(531)

04.03.05, 24.01.15, 06.07.08, 25.01.05, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 33 wino, która spełnia wymogi określone w specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego Toscana.
(531) 26.01.01, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, kosmetyki na bazie mikroorganizmów, mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych,
mydła, chusteczki nasączane, pudry, szampony, maseczki
kosmetyczne.
520524
(220) 2020 11 06
CZAJKOWSKI BARTOSZ, PACIOREK DANIEL NM
REVOLUTION SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAPTOR Premium Print Supplies Line
(210)
(731)

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

520665
(220) 2020 11 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY KLASYCZNE BEZ
DODATKU BARWNIKÓW wysoka zawartość białka
PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g MIĘSA NA 100g
PRODUKTU
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(531)

08.05.03, 05.01.01, 05.07.01, 26.01.01, 26.04.02, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

520668
(220) 2020 11 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY DROBIOWO-WIEPRZOWE BEZ DODATKU BARWNIKÓW wysoka
zawartość białka PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g
MIĘSA NA 100g PRODUKTU

05.01.01, 05.07.01, 05.03.14, 08.05.03, 26.04.02, 26.01.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

Nr ZT2/2021

(531)

05.01.01, 05.07.01, 08.05.03, 05.09.21, 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, kabanosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

520673
(220) 2020 11 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY BEKONOWE
Z PIEPRZEM BEZ DODATKU BARWNIKÓW wysoka
zawartość białka PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g
MIĘSA NA 100g PRODUKTU

(531)

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

520670
(220) 2020 11 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY O SMAKU CHILLI
BEZ DODATKU BARWNIKÓW wysoka zawartość
białka PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g MIĘSA NA
100g PRODUKTU

(531)

05.01.01, 05.07.01, 08.05.04, 08.05.03, 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, kabanosy.
520704
(220) 2020 11 10
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) merk
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, metalowe pokrycia elewacyjne, blachodachówka.
(210)
(731)

(210) 520712
(220) 2020 11 11
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) aums
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, mobilne aplikacje, programy komputerowe dla branży energetycznej, mobilne
aplikacje dla branży energetycznej, 35 doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w działalności handlowej, pomoc w zarządzaniu,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, badania biznesowe, analizy
rynku, analizy kosztów, analizy i raporty statystyczne, analizy
gospodarcze, badania konsumenckie, aktualizacja i utrzymy-
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wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, fakturowanie, zarządzanie bazami danych,
zarządzanie rachunkowością, zarządzanie przetwarzaniem
danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 39 dostawa
i dystrybucja energii, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii odnawialnej, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii, usługi informacyjne
w związku z dystrybucją energii, informacja o powyższych
usługach, 40 wytwarzanie energii, 42 oprogramowanie jako
usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako
oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie dla branży energetycznej, inżynieria oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie
oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, informacja o powyższych usługach.

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

29

520749
(220) 2020 11 12
MARKOWSKI ŁUKASZ, Nowy Dwór Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
THE BARBER SHOP U BRZYTWY

(531) 27.05.01, 14.07.20, 02.01.30, 26.01.14
(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

520751
(220) 2020 11 10
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
nawozy.eu

520739
(220) 2020 11 12
GREXARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREXARENA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, hosting stron internetowych, hosting serwerów, hosting portali internetowych, projektowanie portali
internetowych, platforma jako usługa [PAAS], platforma
jako usługa [PAAS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, platforma jako usługa [PAAS] obejmująca
platformy oprogramowania do wspomagania pracy obiektów oraz klubów sportowych z globalną wyszukiwarką aktywności fizycznych, tworzenie platform internetowych,
oprogramowanie jako usługa [SAAS], oprogramowanie jako
usługa [SAAS] do wspomagania organizacji i nadzorowania
wydarzeń sportowych, pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, udzielanie informacji w zakresie technologii
informacyjnej.

(531) 06.19.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie działalności promocyjnej, marketingowej, prowadzenie komunikacji marketingowej oferty
produktowej - nawozów, w tym również przy wykorzystaniu
internetowych środków komunikacji - dedykowane portale
internetowe, portale wiedzy o ofercie produktowej nawozów i ich wykorzystaniu w nawożeniu, publikowanie tekstów
reklamowych, promocyjnych, handlowych, promocja wiedzy o nowoczesnym rolnictwie i nawożeniu, przygotowywanie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych,
handlowych, sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, promocja sprzedaży produktów nawozów,
preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach handlowych, organizacja
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, 41 organizacja konferencji, sympozjów,
konferencji, szkoleń, w tym z zakresu nowoczesnego rolnictwa i nawożenia, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa w tym również realizowane za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line.
520811
(220) 2020 11 10
BIEŃKOWSKI PIOTR WYDAWNICTWO MALAMUT,
Warszawa
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)

30
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(540)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowywania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych.
(210) 520814
(220) 2020 11 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.17.02, 29.01.11
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, preparaty i substancje lecznicze, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 16 publikacje drukowane, czasopisma, drukowane materiały piśmienne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane materiały
ilustracyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane czasopisma, afisze, plakaty, artykuły biurowe, blankiety, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, broszury,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, emblematy, pieczęcie papierowe, kalendarze, katalogi, koperty,
papier do pisania listów, notatniki, notesy podręczne, ołówki,
długopisy, etui na pióra, pióra, przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty, reklamy drukowane, kalendarze drukowane, ulotki drukowane, 35 rozpowszechnianie informacji
na temat rekrutacji absolwentów i programów stażowych,
poradnictwo z zakresu rekrutacji absolwentów, doradztwo
dla młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie rekrutacji, rozwoju zawodowego i kariery, dostarczanie informacji
na temat rekrutacji i programów stażowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu i programów stażowych, konsul-
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tacje i doradztwo w zakresie rekrutacji personelu i programów stażowych, zarządzanie zasobami ludzkimi i rekrutacja
personelu, ocena potrzeb personelu, doradztwo w zakresie
rekrutacji personelu, pośrednictwo pracy, tworzenie komputerowych baz danych, gromadzenie i przetwarzanie danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
badania rynku, analizy rynkowe, badania marketingowe,
badani opinii publicznej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania w działalności gospodarczej,
rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych,
organizowanie targów, pokazów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie
dostępu do treści multimedialnych on-line, dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, usługi przesyłania wiadomości on-line, transmisja publikacji elektronicznych on-line,
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo
przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne
on-line, 41 mentoring dydaktyczny na rzecz dzieci, młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie edukacji oraz
rozwoju naukowego i zawodowego, edukacja, informacja
o edukacji, organizowanie konkursów i programów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie
tekstów o tematyce naukowej i edukacyjnej, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie, w tym on-line, informacji naukowych, publikowanie, w tym on-line, tekstów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie
książek oraz poradników, szkolenia, kursy oraz programy
edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów i absolwentów
w zakresie rozwoju naukowego i zawodowego, doradztwo
w zakresie edukacji i szkolenia, szkolenia dla personelu, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnienie szkoleń
on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
zapewnienie kursów szkoleniowych on-line, zapewnienie
seminariów szkoleniowych on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 prace badawcze w zakresie poszukiwania nowych
i rozwijania znanych molekuł oraz ich stosowania w medycynie, badania dotyczące leków, badania dotyczące środków
farmaceutycznych, badania naukowe w zakresie medycyny,
prace badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu
farmaceutycznego, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia,
udzielanie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym, udzielanie informacji na temat badań
medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, przemysłowa analiza i prace badawcze
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w dziedzinie medycyny i farmacji, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, analizy chemiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
w dziedzinie kosmetyki, projektowanie opakowań, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, 44 usługi medyczne
i telemedyczne.
520838
(220) 2020 11 13
TATARA JACEK GANTA-BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH,
Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANTA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie maszyn, 42 doradztwo techniczne, projektowanie
techniczne, badania projektów inżynieryjnych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, projektowanie techniczne i doradztwo, usługi doradcze w zakresie projektowania,
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo,
usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku
technicznego, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, testowanie przemysłowe, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie procesów
przemysłowych, przeprowadzanie testów przemysłowych,
opracowywanie maszyn przemysłowych, projektowanie
produktów przemysłowych, opracowywanie produktów
przemysłowych, badania naukowe i przemysłowe, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania dotyczące
maszyn przemysłowych, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, przemysłowe analizy i usługi badawcze,
udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej,
usługi w zakresie analizy przemysłowej, kontrola maszyn
i urządzeń przemysłowych, doradztwo w zakresie badań
przemysłowych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego,
projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, udzielanie
informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, usługi
w zakresie badań przemysłowych, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo w zakresie
wzornictwa przemysłowego, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego,
udzielanie informacji on-line na temat usług analiz i badań
przemysłowych, usługi testowania maszyn przemysłowych
w ramach kontroli jakości.
(210) 520893
(220) 2020 11 16
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) Trio
(510), (511) 19 mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego, palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla podłoży
z kostki brukarskiej, wszystkie wymienione artykuły jako barwione i w kolorze naturalnego betonu.
(210)
(731)
(540)
(540)

520902
(220) 2020 11 17
KALITA IVAN, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
PIPPI FOX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 03.01.08
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
520949
(220) 2020 11 16
NORTHGATE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nglt
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży.
520957
(220) 2020 11 16
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFLOR Ready

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.15, 26.11.01
(510), (511) 1 nawozy.
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520989
(220) 2020 11 17
DYNARSKI JACEK, DYNARSKI PIOTR, GROCHULSKI
KRZYSZTOF PLAST-MIX SPÓŁKA CYWILNA, Janowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hadrokor
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.05.03, 26.11.01
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle budowlanym, dodatki używane
do mieszania cementu, impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], kleje epoksydowe do użytku z betonem, membrany do impregnacji
wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku
w budownictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania
w przemyśle budowlanym, mieszaniny chemiczne do utwardzania cementu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania cementu, mieszanki do konserwacji prac murarskich [z wyjątkiem farb lub
olejów], mieszaniny chemiczne do wzmacniania robót murarskich, mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, mieszanki chemiczne do utwardzania betonu, powłoki ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków
[inne niż farby lub oleje], powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż farby lub oleje],
preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów],
preparaty do konserwacji murarki i kamieniarki (z wyjątkiem
farb i olejów), preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem
farb], produkty chemiczne będące dodatkami do cementu,
produkty chemiczne stosowane w produkcji betonu, środki impregnujące do betonu, środki do konserwacji betonu,
z wyjątkiem farb i olejów, środki zapobiegające lepieniu się
betonu, utwardzacze do betonu, zlepiające środki do betonu, 2 barwione farby do fasad, barwnik do drewna, barwniki, barwniki bezpośrednie, barwniki do betonu, barwniki
do farb, barwniki do farb ceramicznych, barwniki do powłok
powierzchniowych, barwniki do stosowania na tworzywach
sztucznych, barwniki do użytku w produkcji mieszanek
do formowania tworzyw sztucznych, barwniki do użytku
w produkcji papieru, barwniki do użytku w przemyśle, barwniki do zapraw, barwniki podstawowe [kationowo-czynne
barwniki], barwniki polimerowe, barwniki stosowane w produkcji farb, barwniki syntetyczne, barwniki szybkoschnące,
barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycznymi,
barwniki używane w produkcji farb, barwniki jako farby,
bejce, grzybobójcze bejce hydrofobowe, bejce do podłóg,
bejce do drewna, lakiery, pokosty, lakiery, lakiery silikonowe,
lakiery do malowania, antykryptogamiczne lakiery ochronne, lakiery do drewna, podkładowe lakiery ochronne, lakiery
w postaci powłok, pasty do użytku w barwieniu, pigment
z syntetycznych tworzyw sztucznych w postaci granulatu,
pigmenty do powłok ochronnych, pigmenty do stosowania
jako barwniki w formowaniu wtryskowym, pigmenty do stosowania w farbach, pigmenty nieorganiczne, pigmenty
ognioodporne, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia betonu, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia
produktów cementowych, pigmenty w postaci płynnej,
pigmenty w proszku, preparaty barwiące, produkty barwiące do dodawania do materiałów polimerycznych, przetwo-

Nr ZT2/2021

rzone minerały do stosowania jako dodatki do barwników,
przetworzone minerały do stosowania jako dodatki do farb,
substancje barwiące do stosowania w farbach, substancje
barwiące do stosowania w tworzywach sztucznych, zaprawy farbiarskie do użytku w przemyśle, żywice do stosowania
w pigmentacji, biel cynkowa [pigment], biel tytanowa, biele
[barwniki lub farby], dodatki do farb w postaci barwników,
kolorowe proszki metalowe, nieorganiczne pigmenty z tlenku metalu, akrylowe farby na bazie wody, antykorozyjne środki barwiące do zastosowania w mieszaniu farb w celu wyboru koloru, dekoracyjne powłoki wykończeniowe do wnętrz
[farby], dodatki do farb, elastomerowe wodoodporne preparaty powlekające [farby], elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, elastyczne farby do ochrony metali przed
zniszczeniem, emalie do malowania, emalie w postaci farb,
emulsje w postaci farb, farby bakteriobójcze, farby antystatyczne, farby chroniące przed ogniem, farby dekoracyjne,
farby do domu, farby do maszyn, farby do ochrony przed
graffiti, farby do ochrony przed korozją, farby do powlekania ścian, farby do sprzedaży w pojemnikach aerozolowych,
farby do użytku w produkcji, farby przemysłowe do zastosowania na powierzchniach betonowych, farby stosowane
do zapobiegania grzybom, farby w postaci elastycznych
powłok do fasad, farby w proszku, farby wewnętrzne, farby
wodne, farby wodoodporne, materiały do zabezpieczania
budynków [farby], mieszanki do konserwacji betonu [farby],
mieszanki do konserwacji cementu [farby], mieszanki farb,
nieprzywierające powłoki w postaci farb, ochronne powłoki akrylowe [w postaci farby], ochronne powłoki akrylowe
w formie farb [inne niż do celów izolacyjnych], ognioodporne powłoki wierzchnie w postaci farby, ochronne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], podkłady, podkłady
do powierzchni przeznaczonych do malowania, podkłady
do przygotowywania powierzchni do malowania, powłoki akrylowe [farby], płynne tworzywa sztuczne, w postaci
farb, do stosowania jako powłoki powierzchniowe, powłoki
antygraffiti [farby], powłoki antykorozyjne [farby], powłoki
chroniące powierzchnie [farby], powłoki dekoracyjne w postaci farby, powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby],
powłoki grzybobójcze w postaci farb, powłoki hydrofobowe
[farby] do kamieniarki, powłoki nadające odporność na warunki atmosferyczne [farby], powłoki ochronne do budynków [farby], preparaty do impregnacji wodoodpornej [farby], preparaty do użytku jako środki zmniejszające palność
[farby], preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, preparaty odporne na wilgoć [farby], preparaty
w postaci farby, preparaty zatrzymujące wilgoć [farby], produkty do uszczelniania betonu [farby], produkty do zabezpieczania betonu [farby], środki konserwujące beton [farby],
środki konserwujące cement [farby], substancje w postaci
farby do wypełniania pęknięć w powierzchniach drewnianych, substancje w postaci farby do wypełniania pęknięć
w powierzchniach ścian, transparentne materiały powlekające [farby], wypełniacze w postaci farby, benzyna lakowa
do użytku jako rozcieńczalnik do farb, dodatki do farb w postaci reduktorów, dodatki do farb w postaci stabilizatorów,
dodatki do farb w postaci środków wiążących, mieszaniny
do osuszania farb, organiczne środki wiążące do farb, preparaty do rozcieńczania lakierów, preparaty do suszenia farb, preparaty rozcieńczające do farb i powłok, rozcieńczalniki do barwników, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, rozcieńczalniki
do powłok, środki wiążące do farb, środki stabilizacyjne do użytku w farbach, stabilizatory do farb, substancje do suszenia farb,
substancje wiążące do pokostów, syntetyczne zagęszczacze
do farb, uszczelniające podkłady gruntowe, zagęszczacze do lakierów, środki zlepiające do farb i kitów, zagęstniki do farb.
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521004
(220) 2020 11 18
WALDEMAR SOJKA IT SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) hammerui
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie dla środowiska programistycznego, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie blogów, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP],
oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie do eksploracji
danych, oprogramowanie do rozwoju produktów, oprogramowanie do testów, oprogramowanie do testowania oprogramowania, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania.
(210)
(731)

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

521009
(220) 2020 11 16
LEŚNIEWSKI ANDRZEJ F.H. LEAN, Zawiercie
(znak słowno-graficzny)
LEAN TOYS
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521027
(220) 2020 11 18
PHARMA MEDICAL HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Feminurin Max
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy ziołowe, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety polecane przy dolegliwościach związanych
z układem moczowym, suplementy diety wspomagające
leczenie, suplement diety do celów medycznych, preparaty
wspomagające leczenie, preparaty ziołowe do celów medycznych, preparaty stosowane w schorzeniach układu moczowego, suplement diet wspomagający prawidłowy stan
błon śluzowych, suplement diety przyczyniający się do zachowania wigoru i sił witalnych.
(210)
(731)

521065
(220) 2020 11 18
FORMELA JAKUB, Lębork;
FORMELA MACIEJ, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.12, 26.11.01
(510), (511) 12 rowerki biegowe, wózki na kolkach dla dzieci,
gokarty, hulajnogi, samochody elektryczne, 28 zabawki.
521011
(220) 2020 11 18
SYNTOM METAL RECYCLING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTOM
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.25, 26.02.05
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
złomu, zużytej elektroniki, usługi handlu detalicznego i hurtowego odpadów z metalu i stali, usługi handlu hurtowego
i detalicznego przetworzonymi odpadami metalowymi, elektronicznymi, 39 gromadzenie złomu, usługi w zakresie zbiórki, transportu i wyładunku odpadów, składowanie odpadów,
usuwanie odpadów, usługi wywozu odpadów, 40 obróbka
materiałów odpadowych, niszczenie odpadów, recykling
odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców
wtórnych, unieszkodliwianie odpadów, usuwanie odpadów,
obróbka niebezpiecznych odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów, udzielanie informacji i doradztwo związane
z recyklingiem odpadów, sortowanie odpadów, regeneracja
zużytych katalizatorów, obróbka odpadów toksycznych.

(531) 03.05.01, 03.05.24, 03.05.25, 03.05.26, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane filmy, środki edukacyjne do pobrania, książki
audio, 16 książki do rysowania, książki do malowania, książki
dla dzieci, 41 parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki, edukacja sportowa.
(551) wspólne prawo ochronne
521069
(220) 2020 11 19
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eco Homini
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(210)
(731)

(210) 521071
(220) 2020 11 19
(731) GAJEWSKA-DZIEKAN EDYTA, Rogoźnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Edyta Gajewska Labradoodle.pl

(531) 29.01.15, 03.01.08, 03.01.16, 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 41 tresura zwierząt, tresura zwierząt na rzecz
osób trzecich, nauka tresury zwierząt, trening posłuszeństwa
dla zwierząt, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt
domowych, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwierząt
domowych, szkolenia związane z zarządzaniem wystawami
zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami
domowymi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi
w zakresie zarządzania pokazami zwierząt domowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zawodów e-sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja widowisk, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi trenerskie, 44 hodowle psów, hodowla psów, hodowla zwierząt, usługi hodowli zwierząt, doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt.
521074
(220) 2020 11 19
MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ENKIDES
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki
dla dzieci, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do twarzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, żel z aloesem do celów
kosmetycznych, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do pielęgnacji urody, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
kremy i balsamy kosmetyczne, kosmetyki do stosowania
na skórę, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji zębów, mydło pielęgnacyjne, dezodoranty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, żele do masażu, inne
(210)
(731)
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niż do celów medycznych, mydła i żele, żele pod prysznic,
żele do użytku kosmetycznego, żel do kąpieli, żel po goleniu,
żele do golenia, kremowe mydło do ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, kremy
ochronne, mydło do skóry, 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące
do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych,
mydła dezynfekujące, preparaty higieniczne do sterylizacji,
środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, preparaty do sterylizacji, środki do sterylizacji, roztwory do sterylizacji, sterylne roztwory do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, środki
odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych,
opatrunki odkażające, waciki odkażające, chusteczki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje
sterylizujące, produkty sterylizujące do przemywania, plastry,
opatrunki, bandaże uciskowe [opatrunki], bandaże elastyczne [opatrunki], materiały na opatrunki, płynne opatrunki
w sprayu, medyczne opatrunki do ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 11 urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, dezynfektanty, przenośna aparatura służąca do odkażania, wolnostojące przenośne prysznice odkażające, komory służące do odkażania, urządzenia do odkażania,
dozowniki środków odkażających w toaletach, sterylizatory,
urządzenia sterylizujące, sterylizatory parowe, sterylizatory
ultrafioletowe, instalacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, autoklawy do sterylizacji, przenośne sterylizatory parowe, sterylizatory do instrumentów
medycznych, sterylizatory do przyrządów chirurgicznych,
sterylizatory do celów domowych, sterylizatory do celów
przemysłowych, sterylizatory do celów medycznych, sterylizatory do użytku laboratoryjnego, sterylizatory do narzędzi
chirurgicznych, przenośne urządzenia sterylizujące na parę,
urządzenia do sterylizacji ultrafioletem [urządzenia do uzdatniania wody], autoklawy elektryczne do użytku w sterylizacji,
autoklawy do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia
do sterylizacji do użytku medycznego, sterylizatory parowe
do celów medycznych, sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, sterylizatory parowe do celów przemysłowych,
sterylizatory parowe do celów domowych, sterylizatory
[nie do użytku medycznego], urządzenia sterylizujące do instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w zakresie następujących towarów: rękawiczki ochronne
do celów medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów
chirurgicznych, podkłady zapobiegające odleżynom, maski
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na twarz do użytku medycznego, maski na twarz do użytku
medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski medyczne, maski chirurgiczne, maski sanitarne do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla
dzieci, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do twarzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, żel z aloesem do celów
kosmetycznych, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do pielęgnacji urody, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
kremy i balsamy kosmetyczne, kosmetyki do stosowania
na skórę, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji zębów, mydło pielęgnacyjne, dezodoranty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, mydła i żele, żele pod prysznic,
żele do użytku kosmetycznego, żel do kąpieli, żel po goleniu,
żele do golenia, kremowe mydło do ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, kremy
ochronne, mydło do skóry, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące
do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych,
mydła dezynfekujące, preparaty higieniczne do sterylizacji,
środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, preparaty do sterylizacji, środki do sterylizacji, roztwory do sterylizacji, sterylne roztwory do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, środki
odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych,
opatrunki odkażające, waciki odkażające, chusteczki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, substancje sterylizujące, produkty sterylizujące do przemywania, ściereczki do czyszczenia nasączone
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty
do dezynfekcji rąk, plastry, opatrunki, bandaże uciskowe
[opatrunki], bandaże elastyczne [opatrunki], materiały
na opatrunki, płynne opatrunki w sprayu, medyczne opatrunki do ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, dezynfektanty, przenośna aparatura służąca do odkażania, wolnostojące
przenośne prysznice odkażające, komory służące do odkażania, urządzenia do odkażania, dozowniki środków odkażających w toaletach, sterylizatory, urządzenia sterylizujące, sterylizatory parowe, sterylizatory ultrafioletowe, instalacje
do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty do steryliza-
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cji, autoklawy do sterylizacji, przenośne sterylizatory parowe,
sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory
do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do celów domowych, sterylizatory do celów przemysłowych, sterylizatory
do celów medycznych, sterylizatory do użytku laboratoryjnego, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych, przenośne
urządzenia sterylizujące na parę, urządzenia do sterylizacji
ultrafioletem [urządzenia do uzdatniania wody], autoklawy
elektryczne do użytku w sterylizacji, autoklawy do sterylizacji
do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji do użytku
medycznego, sterylizatory parowe do celów medycznych,
sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, sterylizatory parowe do celów przemysłowych, sterylizatory parowe do celów domowych, sterylizatory [nie do użytku medycznego], urządzenia sterylizujące do instrumentów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521078
(220) 2020 11 19
WESOŁEK JOANNA MULTILAMPY., Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
multilampy.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 13.01.12, 13.01.25
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy wiszące, lampy ścienne, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego],
osprzęt do kinkietów, lampy podłogowe, sufitowe lampy
wiszące, lampy stołowe, lampy biurkowe, żyrandole, oświetlenie ogrodowe, lampki nocne, abażury, klosze do lamp
[kominki], klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, kuliste klosze do lamp, oprawki do lamp, zawieszenia do lamp,
osłony do lamp, stojaki do lamp, żarówki oświetleniowe,
żarówki oświetleniowe LED, 35 usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie sprzedaży lamp, żyrandoli, oświetlenia, żarówek, akcesoriów do lamp i oświetlenia, w tym
osprzętu, obudowy i osłon do lamp oraz oświetlenia, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie sprzedaży
wysyłkowej oraz przez Internet lamp, żyrandoli, oświetlenia,
żarówek, akcesoriów do lamp i oświetlenia, w tym osprzętu,
obudowy i osłon do lamp oraz oświetlenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

521095
(220) 2020 11 19
GRZELAK ARTUR MICHAŁ, Świdnica
(znak słowno-graficzny)
odomek.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet,
udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń
reklamowych lub handlowych o tematyce nieruchomości
poprzez Internet, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
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mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

521109
(220) 2020 11 20
LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(znak słowno-graficzny)
SL P SHOT

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

521115
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Na wzór mleka mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.
(210)
(731)

(210)
(731)

521113
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Bliskie mleka mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.

(210)
(731)

521114
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Mleko mamy jest naszym wzorem
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.

(210)
(731)

(210)
(731)

Nr ZT2/2021

521117
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Nasze najbliższe mleka mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.
521118
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Nic nie jest bliższe mleku mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.

Nr ZT2/2021
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521119
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Tak blisko mleka mamy
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.

521158
(220) 2020 11 21
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pacific Wheat Joe Hop’s „Wśród Maorysów”
American Wheat Alk. 4,8 %obj. Piwo Beer Cerveza
Birra Bier

521120
(220) 2020 11 20
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hipp Tylko mleko mamy jest lepsze
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt i małych
dzieci, produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia medycznego
przystosowane dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko i/lub jego
przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty do żywienia
niemowląt, żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla
niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego
i białko sojowe, napoje dla niemowląt, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt.

(531)

(210)
(731)

(531) 03.02.07, 03.02.24, 03.02.26, 29.01.12
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
37 usługi ładowania pojazdów elektrycznych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych.
(210)
(731)

(210)
(731)

521140
(220) 2020 11 20
NOXO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOXO
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
37 usługi ładowania pojazdów elektrycznych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych.
(210)
(731)

521141
(220) 2020 11 20
NOXO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 02.01.30, 01.01.01, 01.05.01,
01.17.25, 24.07.99
(510), (511) 32 piwo.
521215
(220) 2020 11 23
DIGITAL TWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Digital Twin
(510), (511) 35 skomputeryzowane zarządzanie biurem,
doradztwo związane z zarządzaniem, skomputeryzowane
zarządzanie danymi, zarządzanie administracyjne w szpitalach, 37 budownictwo, 42 wspomagane komputerowo
usługi projektowe związane z architekturą, architektura,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze
w zakresie projektowania, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury.
(210)
(731)

521241
(220) 2020 11 23
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GĘSTY SOK
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 20.01.19
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
napoje odalkoholizowane, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

521276
(220) 2020 11 23
OLSZEWSKI ALFRED KAJA, Łyski
(znak słowno-graficzny)
KAJA OŚWIETLENIE

(531) 29.01.01, 27.05.01, 13.01.11
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lampy stojące.
(210)
(731)
(540)
(540)

521286
(220) 2020 11 24
SKIBA PAWEŁ SKIBICAM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PACKMATIC POLSKA

Nr ZT2/2021

(531) 03.07.01, 27.05.21, 29.01.15, 26.04.05
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów,
zasłony do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny
pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki,
pokrycia kokpitu, pólek, schowków, leżanek - wszystkie
utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki
samochodowe.
521313
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.21
(510), (511) 7 maszyny dozujące [inne niż automaty sprzedające], maszyny do pakowania, maszyny do transportu liniowego, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, zrobotyzowane maszyny do etykietowania, pompy dozujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

521308
(220) 2020 11 24
STAWARZ KRZYSZTOF KRISTRANS, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
GERTON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 39 usługi transportowe, w tym załadunek, przewóz i wyładunek.
521311
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów,
zasłony do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny
pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki,
pokrycia kokpitu, pólek, schowków, leżanek - wszystkie
utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki
samochodowe.
521314
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(210)
(731)

Nr ZT2/2021
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(531) 03.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania
w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza
kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów, zasłony
do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki, pokrycia kokpitu,
pólek, schowków, leżanek - wszystkie utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki samochodowe.

(531) 03.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania
w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza
kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów, zasłony
do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki, pokrycia kokpitu,
pólek, schowków, leżanek - wszystkie utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki samochodowe.

(210)
(731)

521315
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów,
zasłony do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny
pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki,
pokrycia kokpitu, pólek, schowków, leżanek - wszystkie
utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki
samochodowe.

(531) 03.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów,
zasłony do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny
pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki,
pokrycia kokpitu, pólek, schowków, leżanek - wszystkie
utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki
samochodowe.

521317
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(210)
(731)

(210)
(731)

521318
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S

521319
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
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(531) 03.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania
w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza
kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów, zasłony
do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki, pokrycia kokpitu,
półek, schowków, leżanek - wszystkie utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki samochodowe.
521320
(220) 2020 11 24
ROGÓŻ SABINA, MOKRZYCKI BOLESŁAW ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY SABA
SPÓŁKA CYWILNA, Nawojowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE LINE

(210)
(731)

(531)

03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 05.13.01, 05.13.04, 05.13.25,
27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce kierownicy w pojazdach, pokrycia na kokpity, pokrycia
na schowki, pokrycia na leżanki - wszystkie do zastosowania
w kabinach pojazdów, półki oraz ich pokrycia do wnętrza
kabin pojazdów, pochwyty kabinowe do pojazdów, zasłony
do okien w pojazdach, zasłony zewnętrzne na szyby pojazdów, komplety akcesoriów do wnętrza kabiny pojazdu, obejmujące: pokrowce na siedzenia, dywaniki, pokrycia kokpitu,
półek, schowków, leżanek - wszystkie utrzymane w stylu pokrowców na siedzenia, 27 dywaniki samochodowe.
(210) 521353
(220) 2020 11 25
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) DARZ BÓR
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne.
521372
(220) 2020 11 25
CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Ośrodek Szkolenia Kierowców Kameleon
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
(210)
(731)

(210)
(731)

521373
(220) 2020 11 26
CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON,
Jastrzębie-Zdrój

Nr ZT2/2021

(540) (znak słowny)
(540) Nauka Jazdy Kameleon
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
521374
(220) 2020 11 26
CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) OSK KAMELEON
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
(210)
(731)

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

521375
(220) 2020 11 26
WĄSIK PAULINA MEGABLACH, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
MEGABLACH

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe fasady okienne, metalowe klamki do okien,
metalowe ekrany okienne, metalowe obramowania okien,
metalowe listwy okienne, metalowe okna, metalowe okna
dachowe, metalowe okna podnoszone, metalowe parapety okienne, metalowe prowadnice do ram okiennych,
metalowe przeciwciężary okna, metalowe ramy okienne,
metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, metalowe rolki do okien, metalowe rygle do zasuw okiennych,
metalowe skrzydła okienne na zawiasach, metalowe słupki
okienne, metalowe świetliki [okna], metalowe sznury do żaluzji, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, metalowe
uchwyty do ram okiennych, metalowe urządzenia ochronne
do okien, metalowe uszczelnienia okienne, metalowe zasuwnice okienne, metalowe żaluzjowe zespoły okienne, nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, nieelektryczne
urządzenia do otwierania okien, okiennice metalowe, okna
aluminiowe, okna dachowe metalowe, okiennice ochronne
(metalowe), okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe,
okucia metalowe do okien, okna ścienne z metalu, okna żaluzjowe metalowe, rygle okienne metalowe, rygle do zasuw
okiennych z metalu, rygle do zasuw okiennych, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, dachowe
rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki
metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków, deski dachowe z metalu, kominy stalowe,
kołnierze metalowe, kątowniki stalowe do dachów, kanały
wentylacyjne z metalu do budynków, kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kotwy metalowe, materiał do pokrywania dachów z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały budowlane (metalowe), materiały do obróbki
dachu metalowe, materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe elementy
dachowe, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe końcówki kominowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe poręcze, metalowe poręcze do schodów, metalowe
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rynny, metalowe rury spustowe, metalowe rury drenażowe,
okładziny metalowe do okien, pokrycia dachów, metalowe,
pokrycia dachowe metalowe, poręcze metalowe, poręcze
metalowe do schodów, rynny aluminiowe, rynny metalowe
do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody
deszczowej, schody (obudowy -) metalowe, schody z metalu,
drzwi aluminiowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, drzwi
i okna metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe do garaży, okucia do drzwi metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, blacharskie (materiały -) dla budownictwa, blacha (płyty,
arkusze) z metalu, 19 drewniane ramy okien, fasady okien
(niemetalowe), kraty na okna (niemetalowe -), niemetalowe
ościeżnice do okien, niemetalowe osłony okienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe zespoły okien
żaluzjowych, obramowania okien (niemetalowe -), okienne
(ramy -) niemetalowe, okiennice drewniane, okiennice niemetalowe, okiennice niemetalowe do okien, okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okna dachowe (nie z metalu), okna
dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, niemetalowe zewnętrzne okiennice do budynków,
niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne produkty do pokrywania
dachów [inne niż w postaci farb], bitumiczne fugi na powłoki dachowe, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, bloki
do budowy kominów (niemetalowe -), dachowe naświetla
półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, dachowe
otwory wentylacyjne (niemetalowe -), dachowe (pokrycia
-) niemetalowe, dachówki ceramiczne, dachówki gliniane,
dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki,
nie z metalu, dachówki kamienne, dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć -), dachówki z zaprawy cementowej, deski,
deski dachowe (niemetalowe -), deski dachowe [z drewna],
gonty bitumiczne, gonty drewniane, gonty niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, krawędzie dachów (niemetalowe -), krokwie dachowe, krokwie drewniane, materiały budowlane
(nie z metalu), materiały budowlane niemetalowe, materiały
do pokrywania dachu, niemetalowe elementy łączące do rynien, niemetalowe elementy konstrukcyjne wspornikowe,
niemetalowe dachówki, niemetalowe kratki wentylacyjne
do budynków, niemetalowe części konstrukcyjne do celów
budowlanych, niemetalowa więźba dachowa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe obróbki
blacharskie dachu, niemetalowe odpowietrzniki do budynków, niemetalowe okładziny kominowe, niemetalowe płyty
dachowe, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach
izolacyjnych, niemetalowe pokrycia dachowe, odachowanie,
okiennice (niemetalowe-) [zewnętrzne], okiennice szczeblinowe (niemetalowe -) [zewnętrzne], okna świetlikowe wykonane
z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach,
orynnowanie (niemetalowe -) do rozpraszania deszczówki, orynnowanie (niemetalowe -) do zbierania deszczówki,
panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], panele dachowe, niemetalowe, papa dachowa, papa dachowa
asfaltowa, parapety okienne (niemetalowe -), płyty do dachów (niemetalowe -), płyty dachowe [z drewna], płyty pasa
międzyokiennego niemetalowe, poręcze (niemetalowe -),
poręcze, niemetalowe, do użytku w budynkach, przezroczyste dachówki z tworzyw sztucznych, przewody kominowe
(niemetalowe -) do zastosowania w budownictwie, przewody wentylacyjne okien dachowych (niemetalowe -), rynny
dachowe, nie z metalu, rynny (dachowe -) niemetalowe, rynny deszczowe, nie z metalu, rynny niemetalowe, ujścia dymu
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[otwory wentylacyjne], nie z metalu, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, belki policzkowe/wangi [części
schodów] niemetalowe, drewniane poręcze, kominowe
(nasady -) niemetalowe, niemetalowe schody, ogrodzenia
balkonowe (niemetalowe -), poręcze do schodów (niemetalowe -), poręcze z materiałów niemetalowych do schodów,
poręcze z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe,
drzwi (niemetalowe -) do użytku w garażach, drzwi drewniane, drewniane ościeżnice drzwiowe, 37 dekarstwo (usługi -),
ciesielstwo, instalacja pokryć dachowych, izolacja dachów,
izolowanie dachów, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, instalowanie okien, instalowanie ram okiennych,
konserwacja okien, montaż okuć okiennych, montaż i naprawa żaluzji okiennych, naprawa okien, wymiana okien, wymiana ram okiennych, montaż drzwi, montaż drzwi i okien,
montaż okuć do drzwi, 40 obróbka metali, obróbka metalu [kształtowanie], zabezpieczanie istniejących budynków
przed wilgocią.
521377
(220) 2020 11 26
OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA SPÓŁKA JAWNA,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPUS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 27.05.17
(510), (511) 7 maszyny do perforowania, inne niż do użytku
biurowego, maszyny do oprawy, maszyny do oprawy książek, maszyny do cięcia papieru, pakowarki, podajniki papieru
[drukarstwo], niszczarki do papieru, inne niż do użytku biurowego, niszczarki do papieru [maszyny], prasy do belowania
odpadów [maszyny], stoły do maszyn, maszyny drukujące
i zszywające, bindownice [maszyny], inne niż do użytku biurowego, zszywacze [maszyny], automatyczne laminarki arkuszy, maszyny do laminowania nie do użytku biurowego,
dziurkarki [maszyny], 8 zszywacze ręczne, podręczne narzędzia do dziurkowania, ręcznie sterowane, inne niż do użytku biurowego, obcinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie],
wytłaczarki [narzędzia ręczne], 16 maszyny introligatorskie
do użytku biurowego, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], gilotyny do papieru, noże do papieru
będące częścią gilotynek do papieru do użytku biurowego,
noże do papieru [artykuły biurowe], urządzenia biurowe
do niszczenia dokumentów, niszczarki do papieru do użytku
biurowego, niszczarki płyt CD do użytku domowego lub biurowego, maszyny biurowe do bindowania papieru, przewód
do bindowania książek, tektura [używana przy bindowaniu],
zszywacze, elektryczne zszywacze biurowe, zszywacze biurowe, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku
biurowego, papier laminowany, dziurkacze biurowe, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], papierowe materiały biurowe,
perforatory biurowe, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia bąbelkowa do pakowania,
torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, materiały
do introligatorstwa, biurowe artykuły papiernicze, ochronne
okładki na książki, okładki na agendy, obwoluty na dokumenty, segregatory, materiały introligatorskie, 42 testowanie
i analiza materiałów, doradztwo techniczne, specjalistyczne
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie testowanie nowa-
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torskich materiałów introligatorskich, profesjonalne doradztwo w zakresie zastosowań nowatorskich materiałów biurowych, testowanie nowych materiałów introligatorskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

521412
(220) 2020 11 25
OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
OWLIE

(531) 03.07.05, 03.07.24, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjna, suplementy diety dla zwierząt, leki weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej : leki i szczepionki weterynaryjne, leki psychotropowe
weterynaryjne, preparaty i artykuły weterynaryjne, preparaty
bakteriobójcze i biobójcze, preparaty witaminowe i probiotyczne dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, diety, karmy i akcesoria zoologiczne.
521428
(220) 2020 11 26
SCHEDDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scheddy

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.04, 26.03.05
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do rekrutacji, tworzenie platform
internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, badania naukowe,
prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich.
521431
(220) 2020 11 26
CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMELEON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
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521432
(220) 2020 11 27
CHWAST AGNIESZKA OSK KAMELEON,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.11.10, 03.11.24, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenie kierowców.
521434
(220) 2020 11 25
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWICZ DŻEMOLADA
(510), (511) 29 desery owocowe, dżemy, galaretki, kompoty, pasty owocowe, kandyzowane owoce, kandyzowane
przekąski owocowe, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
konserwy z owocami, krojone owoce, marmolada, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane,
owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasty do smarowania składające się głównie z owoców,
przetworzone owoce, pokrojone owoce, proszki owocowe,
przeciery owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski
z owoców, przetwory owocowe [dżemy], sałatki owocowe,
sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], budynie deserowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, desery czekoladowe,
desery z muesli, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe sosy, kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
(słodycze), musy (wyroby cukiernicze), nielecznicze wyroby
cukiernicze, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], polewy cukiernicze, polewy
do lodów, preparaty na bazie kakao, preparaty z kakao, produkty na bazie czekolady, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze
(nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze
czekoladowe, słodycze gotowane, słodycze nielecznicze,
słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze
słodzone ksylitolem, słodycze zawierające owoce, smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, sos czekoladowy, sosy,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy i polewy
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy w pusz(210)
(731)
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kach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające
orzechy, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne,
wyroby z kakao, wyroby cukiernicze zawierające dżem, żelki.
(210)
(731)
(540)
(540)

521439
(220) 2020 11 25
HELM GRZEGORZ HOT-INVEST, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
HOT-INVEST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09, 26.11.25
(510), (511) 37 budownictwo, ciesielstwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż okien
i drzwi, murarstwo, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków.
521440
(220) 2020 11 27
BARKAS SPÓŁKA JAWNA E.ŚWIDEREK G.ŚWIDEREK
A.SKORUPIŃSKA, Obroty
(540) (znak słowny)
(540) BARKAS
(510), (511) 29 dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze
[nieżywe], filety rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki
rybne, gotowane ryby, grillowane filety rybne, ikra rybia przetworzona, ikra rybia do celów spożywczych, karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], konserwowane ryby, konserwy
rybne, makrele hiszpańskie, nieżywe, marynowane suszone
hiszpańskie makrele, mrożone gotowane ryby, mrożone produkty rybne, mączka rybna, łosoś [nieżywy], okonie morskie
[nieżywe], okonie, nieżywe, pasta rybna, posiłki chłodzone
przygotowane z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty z przetworzonej ryby do spożycia
dla ludzi, pstrągi, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, ryby,
ryby marynowane, ryby mrożone, ryby przetworzone, ryby
solone, ryby suszone, ryby wędzone, sardynki, nieżywe, steki
z ryb, suszone mięso rybie, śledzie, nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], wędzony łosoś, węgorze,
nieżywe, żywność przygotowywana z ryb, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 40 wędzenie ryb, przetwórstwo ryb, usługi wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spożywczych.
(210)
(731)

(210) 521446
(220) 2020 11 27
(731) ZIĘBA TOMASZ ASTOZI, Nowa Sól
(540) (znak słowny)
(540) astozi
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, przyrządy pomiarowe
czujnikowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem,
pomiarowe (przyrządy -), cyfrowe przyrządy pomiarowe
do pulpitów sterowniczych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), pomiarowe przyrządy fotograficzne,
wzorniki [przyrządy pomiarowe], czujniki temperatury, aparatura do kontrolowania temperatury, czujniki temperatury
cieczy chłodzącej, czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki temperatury powietrza, elektroniczne rejestratory temperatury, inne niż do celów medycznych, mierniki temperatury do użytku domowego, mierniki temperatury
do użytku przemysłowego, mierniki temperatury do celów
naukowych, przyrządy do kontroli temperatury, przyrządy
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do pomiaru temperatury, przyrządy do wskazywania temperatury, regulatory temperatury, urządzenia do kontrolowania temperatury do maszyn, urządzenia do pomiaru temperatury do użytku przemysłowego, urządzenia do pomiaru
temperatury do użytku domowego, urządzenia do pomiaru
temperatury do celów naukowych, urządzenia do rejestrowania temperatury, urządzenia do wyświetlania temperatury,
zdalne czujniki temperatury, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania
i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych,
elektronicznych i mechanicznych, elektroniczne urządzenia
do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, odbiorniki zdalnego sterowania, nadajniki
zdalnego sterowania, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi
urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania maszynami i sprzętem biurowym, uniwersalne
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowania, liczniki, termohigrometry, termometry nie do celów
medycznych, termometry elektroniczne, inne niż do celów
medycznych, termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, termometry do użytku laboratoryjnego, termometry, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania
informacji, danych, dźwięku lub obrazów, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, programy do przetwarzania danych, programy do przetwarzania danych zapisane
na nośnikach danych do odczytu maszynowego, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do przetwarzania danych, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), systemy przetwarzania danych,
urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do przetwarzania sygnałów
telekomunikacyjnych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, urządzenia pamięciowe do użytku z urządzeniami do przetwarzania
danych, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, oprogramowanie do eksploracji danych,
oprogramowanie do inteligentnej produkcji, oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, oprogramowanie
do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających
i dostępu do budynków, oprogramowanie do kontroli środowiska, oprogramowanie do monitoringu środowiska, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do sterowania
procesami, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do sterowania maszynami,
oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu,
oprogramowanie do uczenia maszynowego do monitoringu, oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu internetu
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rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie
komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi,
oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie przemysłowe,
oprogramowanie sensoryczne, oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie serwerów, oprogramowanie serwerów
w chmurze, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, sterowniki przemysłowe
wraz z oprogramowaniem, wbudowane oprogramowanie,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania,
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie
do zarządzania wyświetlaczami, oprogramowanie do zakładów, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń,
oprogramowanie do wsparcia produkcji, oprogramowanie
do uczenia maszynowego do analizy, 42 monitorowanie
procesu w celu zapewnienia jakości, usługi badawczo-rozwojowe, monitoring systemów sieciowych, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami
środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego,
monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, monitorowanie działań mających
wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie jakości wody, monitorowanie
konstrukcji budowlanych, monitorowanie obiektów komercyjnych i przemysłowych do wykrywania lotnych i nielotnych związków organicznych, monitorowanie stanu cieczy,
monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie stanu środków nawilżających, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie
zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, monitorowanie zanieczyszczonych terenów, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych.
(210) 521456
(220) 2020 11 27
(731) BARYŁA MACIEJ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) DJ JaRo
(510), (511) 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, imprezy taneczne, imprezy kulturalne, organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, zamawianie artystów estradowych
na imprezy (usługi organizatora).
521457
(220) 2020 11 26
DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra energia DLA OLSZTYNA
(210)
(731)

Nr ZT2/2021

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa, rozbudowa oraz rekonstrukcja elektrociepłowni, budowa, rozbudowa oraz rekonstrukcja instalacji termicznego przetwarzania odpadów, budowa infrastruktury związanej z elektrociepłownią i instalacją termicznego
przetwarzania odpadów, usługi doradcze, informacyjne
i konsultacyjne związane z budową elektrociepłowni i spalarni odpadów oraz infrastruktury z nią związanej, usługi budowlane, remontowo-budowlane, usługi naprawcze w zakresie maszyn i urządzeń dla elektrociepłowni oraz spalarni
odpadów, nadzór nad budową elektrociepłowni, instalacji
termicznego przetwarzania odpadów i infrastruktury z nią
związanej, 39 wytwarzanie ciepła i energii, magazynowanie
towarów i odpadów związanych z wytwarzaniem oraz produkcją ciepła i energii, zaopatrywanie w energię elektryczną
oraz cieplną, usługi informacyjne obejmujące swoim zakresem powyższe usługi, 40 wytwarzanie i produkcja energii
cieplnej, wytwarzanie i produkcja energii elektrycznej, utylizacja odpadów, spalanie i przetwarzanie odpadów.
(210)
(731)
(540)
(540)

521459
(220) 2020 11 27
KORNAK HUBERT, Stanisławów
(znak słowno-graficzny)
JOHNY SZALONY

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów
żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów
żywnościowych za pośrednictwem Internetu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia lokali
gastronomicznych, w tym kawiarni, bufetów, pubów, barów,
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi (snack-bary),
barów przekąskowych, restauracji, restauracji samoobsługowych, kafeterii, stołówek, przygotowywanie dań (żywność,
napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), usługi polegające na zamawianiu
żywności poprzez komputerową sieć on-line, restauracje
oferujące dania na wynos, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów.
(210)
(731)
(540)
(540)

521461
(220) 2020 11 27
SANDOMIRSKA RENATA GRILLSKLEP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Akademia grillowania

Nr ZT2/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 11.01.01, 11.01.09, 11.07.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], kursy korespondencyjne dotyczące gotowania,
usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, organizacja webinariów, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, szkolenia związane
z branżą restauracyjną, zapewnianie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych dotyczących grillowania.
521462
(220) 2020 11 26
LINCOLN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LINCOLN
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych,
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów,
czasopism, periodyków, poradników, książek, podręczników,
materiałów instruktażowych, szkoleniowych, do nauczania,
słowniki elektroniczne, publikacje drukowane w postaci
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane
w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki i podręczniki audio, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń i nauki języków, programy
i oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy
i oprogramowanie komputerowe, programy, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje
mobilne, edukacyjne aplikacje komputerowe i mobilne, aplikacje do tworzenia, przechowywania, wyszukiwania, dostępu, sortowania, kategoryzowania i udostępniania pomocy
naukowych i narzędzi do nauki, aplikacje do pobrania do tłumaczeń i nauki języków, aplikacje, programy, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów,
obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności
wydawniczej, oprogramowanie blogów, fotografie cyfrowe
do pobrania, czytniki książek cyfrowych, komputerowe bazy
danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi,
oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych,
wszystkie wyżej wymienione towary związane z edukacją,
tłumaczeniami i nauką języków, 42 usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi,
projektowanie, nadzór i zarządzanie forami dyskusyjnymi
on-line, usługi przygotowywania serwisów informacyjnych,
usługi w zakresie projektowania, utrzymywania i administrowania stronami internetowymi związanymi z tłumaczeniami
i nauką języków, projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń i nauki języków, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych do tłumaczeń i nauki
języków, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie
tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania
edukacyjnego, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania,
do tłumaczeń i nauki języków, udostępnianie miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, usługi projektowania
i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktu(210)
(731)
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alizowanie oprogramowania bazy danych, hosting komputerowych baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie
na błogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting treści
cyfrowych w Internecie, w tym blogów on-line, hosting aplikacji, hosting stron internetowych zawierających interaktywne zasoby edukacyjne oraz narzędzia do tłumaczeń i nauki
języków, hosting stron internetowych do interaktywnych
usług edukacyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi
związane z edukacją, tłumaczeniami i nauką języków.
521463
(220) 2020 11 27
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroValsart
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
leki dla ludzi.
(210)
(731)

521464
(220) 2020 11 27
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroRoza
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(210)
(731)

521481
(220) 2020 11 27
PRZEGALIŃSKA-SZEWCZULAK DARIA ELMEDI
GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I LASEROTERAPII,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ELMEDI
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
44 depilacja woskiem, analiza kosmetyczna, analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], higiena i pielęgnacja urody istot ludz(210)
(731)
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kich, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera,
laserowe usuwanie tatuaży, przekłuwanie ciała, salony tatuażu,
tatuowanie, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing),
usługi w zakresie tatuażu, wynajem sprzętu do pielęgnacji
skóry, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wypożyczanie
urządzeń do układania włosów, wynajem sprzętu do higieny
i pielęgnacji urody u ludzi, wypożyczanie urządzeń i instalacji
w dziedzinie technologii medycznej, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, wynajem urządzeń medycznych, wynajem sprzętu
do celów medycznych, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie
kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, domy opieki
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną,
doradztwo dietetyczne, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami
starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, fizjoterapia, informacje dotyczące masażu, hydroterapia, hospicja, leczenie
alergii, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż
sportowy, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż tkanek
głębokich, masaż tajski, monitorowanie pacjentów, masaże,
nadzór nad programami redukcji wagi, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, ochrona
zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, ocena kontroli wagi,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO),
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, ośrodki zdrowia, planowanie i nadzorowanie diety,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie
programów odchudzających, usługi w zakresie odchudzania,
usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie
zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu długoterminowej opieki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi barów
tlenowych, usługi dietetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje dotyczące kosmetyków,
higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne
grzyba palców nóg, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, pielęgnacja urody, salony piękności, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi
kosmetyczne, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, usługi terapii mikroigłowej, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji,
usługi manicure i pedicure.

Nr ZT2/2021

521496
(220) 2020 11 29
TP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZAL MED profesjonalne artykuły medyczne

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 3 preparaty i środki do mycia czyszczenia i odkażania powierzchni przedmiotów oraz ciała ludzi i zwierząt, mydła dezynfekujące, materiały i środki przeznaczone
do utrzymania higieny osobistej ludzi i zwierząt, 5 artykuły
higieniczne, przenośne apteczki pierwszej pomocy, apteczki podróżne, bandaże higieniczne i opatrunkowe, materiały
opatrunkowe, wata, bransolety do celów leczniczych, chusteczki higieniczne, kleje dentystyczne do protez, lakiery dentystyczne, materiały dentystyczne, gąbki do ran, przylepne
taśmy do celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, środki
dezynfekujące, płynu infuzyjne, odczynniki chemiczne i błony rentgenowskie do celów medycznych, pieluchy i pieluchomajtki dla dzieci i niemowląt oraz dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, 10 narzędzia, przyrządy,
instrumenty i materiały do celów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych, artykuły chirurgiczne i higieniczne, analizatory do identyfikacji bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów do celów medycznych,
elektryczna aparatura dentystyczna, w tym do celów medycznych, kombinezony ochronne dla personelu medycznego i ratowników medycznych, lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego
oddychania, maski LED do celów medycznych, maski sanitarne do celów medycznych maski stosowane przez personel
medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież kompresyjna, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, rozpylacze aerozoli do celów
medycznych, rozpylacze do celów medycznych, termometry
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne,
zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów
do celów medycznych, 25 odzież szpitalna, nakrycia głowy
szpitalne, obuwie szpitalne, 35 reklama handlowa, sprzedaż
hurtowa i detaliczna wyżej wymienionych towarów z klas 3,
5, 10 i 25, grupowanie towarów obejmujących środki, materiały, instrumenty, narzędzia, przyrządy i wyroby do celów
medycznych oraz do wykorzystywania w lecznictwie otwartym oraz w szpitalach, pozwalające nabywcom ich wygodne
oglądanie i kupowanie w hurtowniach, sklepach detalicznych oraz przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

521513
(220) 2020 11 26
NIEMCZYK PAULINA PSIE CENTRUM, Sanok
(znak słowno-graficzny)
MOUNTAIN DOG PREMIUM FOOD

Nr ZT2/2021
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(531)

06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.04, 03.01.08, 03.01.20,
03.01.21, 03.01.24
(510), (511) 31 karma dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) PALOMA PINK

521514
(220) 2020 11 30
KUPSKA IZABELA ZWOLENA.PL, Sychowo
(znak słowno-graficzny)
ZWOLENA.PL wybrana

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 24.17.02, 26.04.03
(510), (511) 3 buty (pasty do -), 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 25 sukienki damskie, spódnice, koszule, spodnie, marynarki od garniturów,
rajstopy, czapki jako nakrycia głowy, szaliki, kurtki, płaszcze,
spodnie dresowe, kurtki dresowe, bluzy dresowe.
521515
(220) 2020 11 26
WAKO TOOLS WASZCZUK SPÓŁKA JAWNA,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKO TOOLS
(210)
(731)

(531) 18.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia i obróbki powierzchni, narzędzia skrawające,
przyrządy do ostrzenia, ostrzałki, ostrzarki ręczne, ostrza
(narzędzia ręczne), uchwyty do ostrzy, rozwiertaki, oprawki do rozwiertaków, gniazda do rozwiertaków, pogłębiacze
stożkowe do narzędzi sterowanych ręcznie, radełka, oprawy
do radełek, walce (narzędzia ręczne), noże (narzędzia ręczne), noże gwintowe, noże gniazdowe, noże do poligrafii,
noże do zdzierania powłok, wiertła, raczki górnicze, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, frezy, narzynki, oprawy
do narzynek, wycinarki (narzędzia ręczne), przycinarki do rur,
obcinaki do rur (narzędzia ręczne), giętarki do rur, rozwiertaki do rur, przepychacze do rur, ręczne przyrządy do cięcia,
gwintownice, gwintowniki, pokrętki do gwintowników obsługiwane ręcznie, narzędzia do nacinania gwintów, pilniki,
świdry, skrobaki, dłuta, 9 przyrządy miernicze, sprawdziany
(przyrządy pomiarowe), 37 naprawa narzędzi, ostrzenie narzędzi, konserwacja narzędzi, usługi w zakresie wzorcowania
narzędzi, 40 usługi w zakresie wykonywania wkładów narzędziowych na zamówienie.
521530
(220) 2020 11 30
JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06
(510), (511) 18 artykuły podróżne [walizki, torby], chlebaki,
kufry i walizki, małe plecaki, kosmetyczki bez wyposażenia,
organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki,
pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce na bagaż, pokrowce
podróżne na ubrania, sakwy, teczki i aktówki, walizy, worki
marynarskie, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem, zestawy
podróżne, 24 tkaniny, bielizna stołowa i pościelowa, koce,
ręczniki, zasłony, prześcieradła kąpielowe, tekstylne artykuły
kąpielowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

521543
(220) 2020 12 01
MAYER MARIO BARBER MARIO, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
World Barber W.B.A. Academy

27.05.01, 29.01.15, 26.01.04, 01.17.02, 01.17.16, 14.07.18,
14.07.19, 14.07.20, 02.09.12, 09.01.10, 10.05.05
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
41 doradztwo w zakresie szkoleń, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery
zawodowej, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta,
nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja szkoleń, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, pokazy [do celów szkoleniowych], prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, szkolenia w zakresie
reklamy, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie
zaawansowane, udzielanie kursów szkolenia zawodowe-
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go, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, usługi
instruktażowe i szkoleniowe, usługi szkolenia dla personelu, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych,
warsztaty w celach szkoleniowych, organizacja konkursów
i zawodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

521596
(220) 2020 12 01
RUSZEWSKI ROBERT ROYAL BUSINESS CORP., Łeba
(znak słowno-graficzny)
VV VILLA VERDI

521544
(220) 2020 12 01
Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka, HU
(znak słowno-graficzny)
ef ecofamily

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 26.04.04, 26.01.04, 05.03.11,
05.03.13
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
usługi składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie
zamówień on-line, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, usługi odbierania
zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, telemarketing, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

Nr ZT2/2021

521568
(220) 2020 12 01
FUNDACJA START-SPORT, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
OwlEye

(531) 27.05.01, 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary inteligentne, soczewki z tworzywa sztucznego, szkło optyczne, soczewki antyrefleksyjne, filtry optyczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, części
do okularów, oprawki okularów wykonane z tworzyw
sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, modne okulary, zapasowe soczewki do okularów, okulary korekcyjne.

(531) 26.03.05, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 43 usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowy
wynajem pokoi, usługi w zakresie kwater wczasowych, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy
gościnne, świadczenie usług przez hotele i motele.
521607
(220) 2020 12 02
KOTO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bala

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.18
(510), (511) 20 meble, meble skórzane, komody [meble],
lustra [meble], meble domowe, kartoteki [meble], zagłówki
[meble], ekrany [meble], parawany [meble], meble sypialne,
stoły [meble], narożniki [meble], półki [meble], pufy [meble],
szafy [meble], meble drewniane, konsole [meble], meble
wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, gabloty [meble],
siedzenia [meble], toaletki [meble], regały [meble], skrzynie
[meble], cokoły [meble], kontuary [meble], kredensy [meble],
ławy [meble], meble tapicerowane, ściany działowe [meble],
meble zawierające łóżka, regały drewniane [meble], meble
dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do salonu, meble
do siedzenia, szafki na klucze [meble], stojaki [meble] pod
telewizor, podpórki do książek [meble], stojaki na książki [meble], szuflady do przechowywania [meble], modułowe układy półek [meble], meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, zestawy
części [sprzedawane razem], z których montuje się meble,
fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [me-
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ble], obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury
elektronicznej, łóżka, łóżka piętrowe, łóżka składane, łóżka
dziecięce, łóżka, pościel, materace, poduszki, biurka, biurka
modułowe [meble], biurka do celów biurowych, materace,
materace łóżkowe, materace sprężynowe, materace piankowe, nakładki na materace, stelaże do łóżek, lustra ścienne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym także sprzedaży
on-line, związane z następującymi produktami: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, pokazy towarów do celów
promocyjnych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521608
(220) 2020 12 02
JÓŹWICKI PAWEŁ, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
Kwiaty DO DOMU

(531)

05.05.20, 26.05.01, 26.05.15, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13, 05.05.23
(510), (511) 31 aranżacje z żywych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, dekoracje kwiatowe [naturalne], dekoracje
kwiatowe [suszone], dekoracje kwiatowe [świeże], girlandy
ze świeżo ściętych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych, kompozycje ze świeżych kwiatów, kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty świeże, wieńce z kwiatów świeżo ciętych, wieńce
z kwiatów naturalnych, żywe kwiaty, żywe kwiaty naturalne,
39 dostarczanie kwiatów, transport kwiatów.
521609
(220) 2020 12 01
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO ALL RIGHT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe,
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje
izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

(210) 521623
(220) 2020 12 02
(731) ZGÓRSKI ARIEL, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) SmartMe
(510), (511) 9 bramy do Internetu rzeczy [IoT], czujniki do internetu rzeczy [IoT], 38 udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 42 dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.
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521631
(220) 2020 12 02
SPECMOT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) specmot academy

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 09.07.01, 09.07.22
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, usługi w zakresie oceniania w edukacji, szkolenia związane z finansami, szkolenia dla dorosłych, usługi edukacji dla
dorosłych, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi kształcenia praktycznego, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane
szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, szkolenie w oparciu o komputery, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, kursy
powtórkowe do egzaminów państwowych, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, publikacja materiałów
edukacyjnych.
521632
(220) 2020 12 02
CUPIAŁ MARIUSZ SPECMOT BIURO EKSPERTYZ
SĄDOWYCH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) specmot

(210)
(731)

(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wyceny finansowe, wycena majątku, wycena majątku ruchomego, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena używanych samochodów, oceny i wyceny
finansowe, wycena roszczeń z ubezpieczenia, informacje
finansowe i wyceny, wyceny dla celów ubezpieczeniowych,
usługi wyceny mienia i majątku, wycena i obsługa roszczeń
ubezpieczeniowych, udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, usługi finansowe związane
z pojazdami mechanicznymi, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi doradcze [finansowe]
w zakresie badania wypadków, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 45 usługi biegłych sądowych, sprawozdania z wypadków.
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521660
(220) 2020 12 02
MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTI
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 5 mydło antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, chirurgiczne materiały opatrunkowe, lecznicze płyny do włosów, materiały opatrunkowe,
medyczne, lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, 10 maski stosowane przez personel medyczny, maski
sanitarne do celów medycznych.
521669
(220) 2020 12 03
OŻÓG FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Velvet Skin Clinic
(510), (511) 44 gabinety pielęgnacji skóry.
(210)
(731)

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

521670
(220) 2020 12 03
PSZUK KRZYSZTOF, Brodnica
(znak słowno-graficzny)
PTC SPORT

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły
sportowe, ekspandery [ćwiczenia], ergometry wioślarskie,
gry sportowe, hantle, hantle kettlebell, ławki do ćwiczeń,
maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki,
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do przysiadów, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom
[artykuły sportowe], piłki do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy gimnastyczne, rowery
treningowe stacjonarne i rolki do nich, sprzęt do ćwiczeń
fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt sportowy, suspensoria
dla sportowców, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia
do wzmacniania ciała [ćwiczenia].
(210) 521673
(220) 2020 12 02
(731) BĄK ANNA DATASTORY, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) JANINA DAILY
(510), (511) 35 marketing internetowy, pisanie tekstów
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
produkcja materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, przygotowywanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklamy on-line, udzielanie informacji
związanych z reklamą, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi reklamowe i marketingowe
on-line, usługi zarządzania społecznością on-line, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywanie
statystyk gospodarczych, zestawienia statystyczne, analizy i raporty statystyczne, opracowywanie statystyk handlowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, usługi pisania tekstów, usługi w zakresie publikowania on-line, organizowanie i prowadzenie
wykładów, produkcja szkoleniowych filmów wideo, kursy
edukacyjne dotyczące finansów, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe
dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie
finansów, prowadzenie kursów edukacyjnych, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, zapewnianie szkoleń on-line, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe
w dziedzinie nauk ścisłych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

521679
(220) 2020 12 03
ZOMERFELD TOMASZ RAWFIELD, Prochowice
(znak słowno-graficzny)
RunCafé

(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, reklama, sprzedaż obwoźna kanapek, wyrobów piekarniczych,
cukierniczych, kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych
z wyjątkiem piwa, 43 kawiarnie, cukiernie, restauracje, bary,
gastronomia obwoźna.
521860
(220) 2020 12 07
HEWEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) SPRITZ

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy
do pojazdów, samochody.

521943
(220) 2020 12 08
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowny)
(540) BISTRO MINUTKA
(510), (511) 29 paluszki serowe w panierce.

521865
(220) 2020 12 07
UNISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Unisco
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

521944
(220) 2020 12 08
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowny)
(540) DIAMENTY KONESERA
(510), (511) 29 sery w blokach, sery konfekcjonowane.

(210)
(731)

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

521884
(220) 2020 12 08
OKOŃ MARCIN, Wola Cygowska
(znak słowno-graficzny)
MEDYCYNA ENERGII
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29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.07, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 10 aparaty słuchowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

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

521960
(220) 2020 12 09
JÓŚK MARIA, Słupno
(znak słowno-graficzny)
M J OLIMP USŁUGI POGRZEBOWE

(531)
(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.15, 01.01.01,
01.01.03, 01.01.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.12
(510), (511) 44 usługi medycyny alternatywnej, fizjoterapia,
usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(210) 521936
(220) 2020 12 08
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABIRON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suplementy diety dla ludzi.
521939
(220) 2020 12 08
TWÓJ SŁUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ SŁUCH I Usłyszysz Świat
(210)
(731)

13.01.01, 24.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 01.15.05, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, prowadzenie ceremonii pogrzebowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521994
(220) 2020 12 09
BINIEK DAMIAN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
MARDOM DECOR Premium

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy
podłogowe, niemetalowe, drewniane listwy profilowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, listwy budowlane niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

521995
(220) 2020 12 09
BINIEK DAMIAN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
LightGuard
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(531) 27.05.01
(510), (511) 19 listwy budowlane niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, listwy podłogowe, niemetalowe,
listwy przypodłogowe niemetalowe, 20 dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane
wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem
drzwiowym.
(210)
(731)
(540)
(540)

521996
(220) 2020 12 09
BINIEK DAMIAN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ScratchShield

(531) 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 11 listwy świetlne, 19 listwy budowlane niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, listwy podłogowe,
niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, 20 dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym.
521998
(220) 2020 12 09
APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apipay
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne terminale płatnicze, oprogramowanie, oprogramowanie finansowe, oprogramowanie
do obsługi płatności, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
akceptacja płatności kartą za pośrednictwem terminali płatniczych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie finansowe jako usługa [SaaS], oprogramowanie
do obsługi płatności jako usługa [SaaS].
(210)
(731)
(540)
(540)

522004
(220) 2020 12 09
USTYNIAK MONIKA USTYNIAK SOLUTIONS, Łódź
(znak słowno-graficzny)
MYŚL OD CZAPY

Nr ZT2/2021

(531)

27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06,
26.13.25
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
522016
(220) 2020 12 10
BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) LH-LINE
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metalu.
(210)
(731)

522017
(220) 2020 12 10
BARWA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) PP-LINE
(510), (511) 6 sufity podwieszane z metal.
(210)
(731)

(210) 522040
(220) 2020 12 10
(731) DZIKOWSKA KALINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kalina Dzikowska Zdrowie dla Pupila
(510), (511) 5 witaminy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt
domowych, białkowe suplementy dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt,
środki odstraszające dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych,
preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
obroże przeciw pchłom dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt,
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, kąpiele
w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek,
ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych,
suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, obroże przeciwpchelne, 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla kotów, obroże dla psów,
obroże dla zwierząt domowych, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, skórzane smycze, smycze dla
zwierząt, smycze dla psów, smycze dla zwierząt domowych,
odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
stroje dla zwierząt domowych, kokardy dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], przykrycia i okrycia
dla zwierząt, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
31 karma dla ryb, środki odżywcze [karma] dla ryb, karma dla
złotych rybek, karma dla królików, karma dla psów, karma dla
ptaków, karma dla gryzoni, karma dla koni, karma dla kotów,
karma dla drobiu, karma dla zwierząt domowych, karma dla
ptaków domowych, karma dla psów biorących udział w gonitwach, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt,
napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt,
ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, napoje dla zwierząt
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domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, ciastka zbożowe dla zwierząt, ściółka
dla małych zwierząt, żwirek dla kota i dla małych zwierząt,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt,
napoje dla zwierząt z rodziny psów, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków.
(210)
(731)
(540)
(540)

522041
(220) 2020 12 10
DZIKOWSKA KALINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZDROWIE DLA PUPILA

53

ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, ciastka zbożowe dla zwierząt, ściółka
dla małych zwierząt, żwirek dla kota i dla małych zwierząt,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt,
napoje dla zwierząt z rodziny psów, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków.
522043
(220) 2020 12 10
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Liga mistrzów wśród parówek!
(510), (511) 29 wędliny, parówki.

(210)
(731)

522044
(220) 2020 12 10
SULINSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sulinsky KLIMATYZACJA WENTYLACJA
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 5 witaminy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt
domowych, białkowe suplementy dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt,
środki odstraszające dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych,
preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
obroże przeciw pchłom dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt,
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, kąpiele
w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek,
ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych,
suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, obroże przeciwpchelne, 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla kotów, obroże dla psów,
obroże dla zwierząt domowych, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, skórzane smycze, smycze dla
zwierząt, smycze dla psów, smycze dla zwierząt domowych,
odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
stroje dla zwierząt domowych, kokardy dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], przykrycia i okrycia
dla zwierząt, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
31 karma dla ryb, środki odżywcze [karma] dla ryb, karma dla
złotych rybek, karma dla królików, karma dla psów, karma dla
ptaków, karma dla gryzoni, karma dla koni, karma dla kotów,
karma dla drobiu, karma dla zwierząt domowych, karma dla
ptaków domowych, karma dla psów biorących udział w gonitwach, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt,
napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt,

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
522149
(220) 2020 12 14
NOVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAVES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 brykiety drzewne, drewno opałowe, paliwo
w postaci brykietów, 20 wieszaki do ubrań, meble, ramki
do zdjęć, lustra [meble], ramy do luster, oprawy do obrazów
[ramy], szkatułki, figurki z drewna, dekoracje wiszące [ozdoby].
522162
(220) 2020 12 14
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) (znak słowny)
(540) PODZIELMY SIĘ BLISKOŚCIĄ
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, liofilizowane warzywa, warzywa suszone, owoce suszone, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batony spożywcze na bazie
orzechów, desery owocowe, mieszanki owoców i orzechów,
(210)
(731)
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mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki owoców suszonych, orzechy jadalne, przekąski na bazie orzechów, 30 słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wyroby czekoladowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna,
wafle, płatki śniadaniowe, przekąski słone na bazie wyrobów
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki,
precle, batony czekoladowe, chałwa, czekolada, owocowe
(galaretki), karmelki, karmelki twarde, karmelki nadziewane,
pomadki, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody,
batony zbożowe, półprodukty cukiernicze, lizaki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane
metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki
zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe (półprodukty do produkcji prażynek), mąka i preparaty
zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, makarony, guma do żucia, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych,
draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, nielecznicze
draże, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
522169
(220) 2020 12 14
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) (znak słowny)
(540) SIŁA WOLNOŚCI
(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, przekąski na bazie owoców, liofilizowane warzywa, warzywa suszone, owoce suszone, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batony spożywcze na bazie
orzechów, desery owocowe, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki owoców
suszonych, orzechy jadalne, przekąski na bazie orzechów,
30 słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wyroby czekoladowe, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, wafle, płatki śniadaniowe, przekąski słone na bazie
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
paluszki, precle, batony czekoladowe, chałwa, czekolada,
owocowe (galaretki), karmelki, karmelki twarde, karmelki nadziewane, pomadki, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, pralinki, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, muesli, lody, batony zbożowe, półprodukty cukiernicze, lizaki,
prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe (półprodukty do produkcji prażynek), mąka i preparaty
zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, makarony, guma do żucia, preparaty zbo(210)
(731)

Nr ZT2/2021

żowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych,
draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, nielecznicze
draże, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(210)
(731)
(540)
(540)

522176
(220) 2020 12 15
SKRZYŃSKA ZUZANNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ZUZA SKRZYŃSKA NOTATKI Z MACIERZYŃSTWA

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, 16 biurowe artykuły papiernicze, notesy [artykuły papiernicze],
zszywki [artykuły papiernicze], pinezki [artykuły papiernicze], szpilki [artykuły papiernicze], teczki [artykuły papiernicze], bloki [artykuły papiernicze], pojemniki na artykuły
papiernicze, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], arkusze papieru [artykuły papiernicze], teczki papierowe [artykuły papiernicze], taśma (klejąca -) [artykuły
papiernicze], artykuły papiernicze do pisania, artykuły
papiernicze na przyjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], karty indeksowe [artykuły papiernicze], ozdoby
do ołówków [artykuły papiernicze], kątomierze [do użytku
papierniczego i biurowego], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], klej żelatynowy
do użytku papierniczego lub domowego, kleje z tworzyw
sztucznych do użytku papierniczego lub domowego, klej
z gumy arabskiej do użytku papierniczego lub domowego,
taśmy kauczukowe [artykuły papiernicze], książki, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery [stojaki] na notatki, organizery do użytku
biurowego, segregatory, skoroszyty i segregatory, segregatory [artykuły biurowe], tablice na notatki, przylepne
kartki na notatki, tablice na notatki [artykuły biurowe],
opakowania kartonowe, opakowania na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania
książek, tektura na opakowania, zeszyty, obwoluty papierowe na książki, 41 usługi pisania blogów, publikowanie,
publikowanie tekstów, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie
książek i czasopism elektronicznych on-line, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, organizacja szkoleń, organizowanie lokalnych
wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji.
(210) 522211
(220) 2020 12 15
(731) DĘBOWSKI TOMASZ, Krzepice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PGN Polska Grupa Nawozowa

(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawóz manganowy, nawóz mocznikowy, nawóz naturalny, syntetyczne nawozy, nieorganiczne
nawozy, nawozy organiczne, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, nawozy mieszane, mieszanki nawozów, nawozy, nawozy do trawników,
nawozy do trawy, nawozy do gleby, nawozy do roślin, nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy do gleb,
rolnictwo (nawozy dla -).
(210) 522221
(220) 2020 12 15
(731) MICHALAK MACIEJ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)

55

(540) DA VINCI Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

517395, 517398, 517409, 517774, 519210, 520957, 520989, 522211

2

520524, 520989

3

516577, 516585, 516587, 517345, 517346, 518698, 519796, 519978, 520477, 520478, 520521, 521074, 521496,
521514

4

517197, 519978, 522149

5

516577, 516585, 516587, 517345, 517346, 517774, 518047, 518698, 519210, 519796, 520042, 520147, 520151,
520156, 520164, 520186, 520190, 520194, 520329, 520477, 520478, 520814, 521027, 521074, 521109, 521113,
521114, 521115, 521117, 521118, 521119, 521120, 521412, 521463, 521464, 521496, 521660, 521936, 522040,
522041

6

515699, 516374, 516376, 520704, 521375, 522016, 522017

7

520249, 521286, 521377

8

520249, 521377, 521515

9

518171, 518711, 519646, 520145, 520191, 520293, 520712, 521004, 521065, 521140, 521141, 521446, 521462,
521515, 521568, 521623, 521865, 521998, 522176

10

519138, 521496, 521660, 521939

11

517197, 521074, 521078, 521276, 521996, 522044

12

520232, 520249, 521009, 521311, 521313, 521314, 521315, 521317, 521318, 521319, 521320, 521860

14

517197, 521514

16

516374, 516376, 517395, 517398, 517409, 518171, 519642, 520814, 521065, 521377, 521543, 522176

18

517197, 517395, 517398, 517409, 519642, 521530, 522040, 522041

19

515699, 516374, 516376, 520320, 520893, 521375, 521994, 521995, 521996

20

517197, 520249, 521607, 521995, 521996, 522149

21

516577, 516585, 516587, 517197, 520249

22

515581, 517197, 520249

24

515581, 517197, 521530

25

512186, 519263, 520249, 520902, 521496, 521514, 521530, 522004

27

521311, 521313, 521314, 521315, 521317, 521318, 521319, 521320

28

517197, 520232, 520249, 521009, 521670

29

516398, 519229, 520147, 520151, 520156, 520164, 520665, 520668, 520670, 520673, 521353, 521434, 521440,
521943, 521944, 522043, 522162, 522169

30

516398, 516400, 519296, 519436, 520069, 520147, 520151, 520156, 520164, 521434, 521679, 522162, 522169

31

517774, 519796, 520249, 521513, 521608, 522040, 522041

32

521158, 521241, 521609

33

520595, 521069

34

519446, 519796

35

495303, 512185, 515699, 516374, 516376, 516400, 518171, 518842, 519138, 519172, 519229, 519263, 519796,
519952, 520232, 520293, 520320, 520349, 520450, 520712, 520751, 520811, 520814, 520838, 521011, 521074,
521078, 521095, 521215, 521412, 521459, 521481, 521496, 521544, 521607, 521673, 521679, 521865

36

495303, 519696, 520349, 520450, 521632, 521998

37

515699, 520191, 520524, 521140, 521141, 521215, 521375, 521439, 521457, 521515, 522044

38

520814, 521623

Nr ZT2/2021
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57

2

1

39

518806, 519210, 519778, 520349, 520712, 520949, 521011, 521308, 521457, 521608

40

517774, 520712, 521011, 521375, 521440, 521457, 521515

41

495303, 518171, 519138, 519778, 520145, 520249, 520751, 520814, 521065, 521071, 521372, 521373, 521374,
521431, 521432, 521456, 521461, 521543, 521631, 521673, 522176

42

495303, 517774, 518171, 519172, 520145, 520249, 520712, 520739, 520814, 520838, 521095, 521215, 521377,
521428, 521446, 521462, 521623, 521865, 521998

43

519296, 519778, 520159, 521459, 521596, 521679

44

512185, 514852, 517774, 519138, 519796, 520353, 520749, 520751, 520814, 521071, 521481, 521669, 521884,
522221

45

518369, 520145, 520191, 521632, 521960

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

4Hornet
4Roach
4Ticks&Mosquito
ADABIRON
AGENT COOPER
Akademia grillowania
apipay
astozi
aums
AuroRoza
AuroValsart
bala
BARKAS
BETLEWSKI HOME AND GARDEN
BIOCANNAMED
BIO-GEN
BISTRO MINUTKA
BON BELLO
Bursztynowy Świat
CA TRUCK CARE GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
CEZAL MED
profesjonalne artykuły medyczne
cityLaBB Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych
Colien
CREDO
CUKIERNIA U URBAŃSCY 1988
D
DA VINCI Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
DALEKO JESZCZE?
DARZ BÓR
DIAMENTY KONESERA
Digital Twin
DJ JaRo
dobra energia DLA OLSZTYNA
Eco Homini
Edyta Gajewska Labradoodle.pl
ef ecofamily
ELMEDI
ENKIDES
ESTETIQUE
EVELINE COSMETICS
EVELINE PROFESSIONAL
EVELINE PROFESSIONAL
EVENTUM Kancelaria Prawna

520190
520186
520194
521936
520151
521461
521998
521446
520712
521464
521463
521607
521440
517197
519796
517774
521943
520069
519642
520349
521496
519172
512186
520320
516400
521313
522221
520147
521353
521944
521215
521456
521457
521069
521071
521544
521481
521074
519138
516585
516577
516587
518369

Feminurin Max
FINPROJEKT
FRUGO ALL RIGHT
GANTA
GERTON
GĘSTY SOK
GREEN ECO POLAND
GREXARENA
hadrokor
hammerui
help 4BRAIN
Hipp Bliskie mleka mamy
Hipp Mleko mamy jest naszym wzorem
Hipp Na wzór mleka mamy
Hipp Nasze najbliższe mleka mamy
Hipp Nic nie jest bliższe mleku mamy
Hipp Tak blisko mleka mamy
Hipp Tylko mleko mamy jest lepsze
HOT-INVEST
HSścianki
I
ibcsDock in&out process automation
INVENTI
JANINA DAILY
JOHNY SZALONY
KAJA OŚWIETLENIE
Kalina Dzikowska Zdrowie dla Pupila
KAMELEON
KingSpec
klej magic scrapbook glue
KOMPAS
Kwiaty DO DOMU
LEAN TOYS
LH-LINE
Liga mistrzów wśród parówek!
LightGuard
LINCOLN
Lux-Reisen
ŁOWICZ DŻEMOLADA
M J OLIMP USŁUGI POGRZEBOWE
M
M
magic
magic

521027
520450
521609
520838
521308
521241
519210
520739
520989
521004
520329
521113
521114
521115
521117
521118
521119
521120
521439
515699
521311
519646
521660
521673
521459
521276
522040
521431
518711
517398
520164
521608
521009
522016
522043
521995
521462
518806
521434
521960
521314
521315
517395
517409
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1

2

1

2

MARDOM DECOR Premium
MEDYCYNA ENERGII
MEGABLACH
merk
MICROBAN
MOOD LIGHT
MOUNTAIN DOG PREMIUM FOOD
Mr.Hung’s ORIENTAL TASTE
multilampy.pl
MYŚL OD CZAPY
Nauka Jazdy Kameleon
nawozy.eu
nglt
NOXO
O TWÓRZ DESIGN
O TWÓRZ
odomek.
OPUS
OSK KAMELEON
Ośrodek Szkolenia Kierowców Kameleon
OTUL
OwlEye
OWLIE
Pacific Wheat Joe Hop’s „Wśród Maorysów”
American Wheat Alk. 4,8 %obj.
Piwo Beer Cerveza Birra Bier
PACKMATIC POLSKA
PALOMA PINK
PERISCOPE
PGN Polska Grupa Nawozowa
Pink
PIPPI FOX
Plan na własne M
PODZIELMY SIĘ BLISKOŚCIĄ
PP-LINE
PRESTIGE LINE
PROMITEL
PROSTO Z PODHALA
Pszczółka Poczuj Miętę
PTC SPORT
PULSE
R
rabato
Raport BIK
RAPTOR Premium Print Supplies Line
REUMATEK
rose bees
ROYAL LOOK
ROZMARINE
RumiaDent CENTRUM STOMATOLOGICZNE
RunCafé

521994
521884
521375
520704
518698
519978
521513
519296
521078
522004
521373
520751
520949
521140
516376
516374
521095
521377
521374
521372
515581
521568
521412

R-Vet Pogotowie Weterynaryjne
S
Scheddy
ScratchShield
Sicata
SIŁA WOLNOŚCI
SL P SHOT
Smaczyk
SmartMe
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY BEKONOWE
Z PIEPRZEM BEZ DODATKU BARWNIKÓW
wysoka zawartość białka
PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g MIĘSA
NA 100g PRODUKTU
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY
DROBIOWO-WIEPRZOWE BEZ DODATKU
BARWNIKÓW wysoka zawartość białka
PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g MIĘSA
NA 100g PRODUKTU
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY KLASYCZNE
BEZ DODATKU BARWNIKÓW wysoka
zawartość białka PRODUKT BEZGLUTENOWY
185g MIĘSA NA 100g PRODUKTU
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY O SMAKU
CHILLI BEZ DODATKU BARWNIKÓW
wysoka zawartość białka
PRODUKT BEZGLUTENOWY 185g MIĘSA
NA 100g PRODUKTU
specmot academy
specmot
SPRITZ
STAVOX
Sulinsky KLIMATYZACJA WENTYLACJA
SUPERNATANT BARIERA
SUPERNATANT BARIERA
SYNTOM
SZTANGA
THE BARBER SHOP U BRZYTWY
TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA TG
Trio
TWÓJ SŁUCH I Usłyszysz Świat
UNIFLOR Ready
Unisco
V
Velvet Skin Clinic
VIFON To Dzisiaj od 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
SMAK KRABOWY OSTRA CRAB FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)
VV VILLA VERDI
WAKO TOOLS
Waluś Gościnna Chata
WENEVE
Witch Route
World Barber W.B.A. Academy

514852
521318
521428
521996
520249
522169
521109
516398
521623

521158
521286
521530
520145
522211
520042
520902
519696
522162
522017
521320
520191
519952
519436
521670
519446
521317
518171
495303
520524
518047
519263
512185
517346
520353
521679

520673

520668

520665

520670
521631
521632
521860
517345
522044
520478
520521
521011
520156
520749
520595
520893
521939
520957
521865
521319
521669

519229
521596
521515
520159
518842
519778
521543
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2
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1

2

yoopa

520232

ZDROWIE DLA PUPILA

ZAKONTAKTOWANI

520293

ZUZA SKRZYŃSKA NOTATKI Z MACIERZYŃSTWA 522176

522041

ZAVES

522149

ZWOLENA.PL wybrana

521514

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.
926780
962958
1177662
1262129
1537255
1546883
1557321
1566005
1566070

1566132
1566139
1566169
1566178
1566213
1566262
1566264
1566274
1566282
1566287
1566329
1566347
1566361
1566372

EuroGap (2020 03 04)
36
MC4 (2020 12 07)
9
ESITAS (2020 12 01)
CFE: 27.05.01
9
Truckgap (2020 03 04)
36
TEK BOND (2020 11 27)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
1, 2, 3, 16, 17, 20, 21
Come a casa (2020 12 07)
CFE: 26.01.01, 27.05.24, 29.01.12
29, 30
DARQ (2020 10 29)
11, 21, 30
(2020 08 19)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
35
AUTHENA PROTECT AUTHENTICITY
(2020 09 15)
CFE: 24.01.03, 26.11.22,
9, 38, 42
27.05.10
(2020 07 14, 2020 01 28)
CFE: 26.03.04, 26.05.04,
9, 16, 35, 36, 41, 42
26.15.13
ABOUT HAIR (2020 01 24, 2019 09 03)
CFE: 27.05.19
3, 25
AmpliSens (2020 08 04, 2020 05 21)
CFE: 28.05.00
1, 5, 9, 10
RISE AND RELAX
5, 21
(2020 06 30, 2019 12 31)
FRANZINI 1915 (2020 10 15)
CFE: 01.15.05, 27.05.11, 27.07.01
33
C CHARLY (2019 06 05)
CFE: 27.01.25, 27.05.01
18, 25, 28
Middle East SIS (2020 06 08)
CFE: 01.05.02, 26.01.01, 29.01.13
41
g GRABO (2020 09 24, 2020 08 24)
CFE: 26.04.03, 26.04.03, 27.05.04
19, 27
CHENMING (2020 08 11)
CFE: 04.03.20, 26.01.01, 28.03.00
16
SIS Saxony International School (2020 06 08)
CFE: 01.05.02, 27.05.10, 29.01.13
41
Beamarry (2020 11 18, 2020 07 06)
3
BIOGENA FERROGENA
5, 29, 30
(2020 08 26, 2020 08 20)
WOOODYFLEXX (2020 05 05, 2020 04 14) 20
DEYE DEYE ELECTRONICS (2020 11 20)
CFE: 26.11.08, 27.05.01, 28.03.00
9

1566420
1566430
1566481
1566500
1566509
1566554
1566618
1566692
1566754

1566785

1566858
1566952
1566982
1567056
1567066
1567149
1567154
1567278
1567297

DOSHEE SINCE 1895 (2020 10 22)
CFE: 21.03.21, 26.04.02, 26.07.25,
29, 30,
27.03.15, 28.03.00
32, 43
W (2020 09 22)
CFE: 27.05.21, 29.01.12
18
MAGICTIGER (2020 09 15)
CFE: 18.01.21, 26.11.08, 27.05.11
12
SYNSIGLU (2020 10 19, 2020 04 23)
5
MAYMETSI (2020 10 19, 2020 04 23)
5
ISMA (2020 09 24, 2020 04 23)
CFE: 14.07.01, 26.03.01, 26.04.02,
7, 8
27.05.01, 29.01.13
ÇELENLİOĞLU (2020 08 17, 2020 05 08)
CFE: 25.01.06, 26.04.09, 27.05.01,
29, 30
29.01.13
GREENFIBER (2020 11 11)
CFE: 27.05.01
3, 21, 24
INVISTA BIODEGRADABLE eco friendly
(2020 06 03, 2020 01 21)
CFE: 05.03.13, 24.03.07, 25.03.01,
3, 5, 16, 35
27.05.02
GO FOR GREEN! ACT TOGETHER FOR TOMORROW (2020 10 13, 2020 04 20)
CFE: 24.17.04, 26.01.03, 27.01.12,
35, 36, 41,
27.05.09, 29.01.13
42, 45
Placi MIE (2020 10 28)
CFE: 24.03.07, 25.01.05, 26.01.20,
30, 43
26.03.23, 26.04.03, 27.05.01
CMX (2020 07 15, 2020 01 22)
9, 10, 16, 42
TAPHALGIN (2020 11 02)
5
DAYE (2020 10 13)
6
COLLECTIVE LAB HONORIS UNITED
UNIVERSITIES (2020 01 22, 2019 09 26)
CFE: 01.03.02, 27.05.10, 29.01.11
41, 42
GP ULTRA PLUS (2020 09 03)
CFE: 27.05.01
9, 35
IKit (2020 08 31, 2020 07 14)
34
YUKO YOUR UNIQUE KEY OPPORTUNITY
(2020 08 11)
CFE: 24.07.01, 26.04.18, 27.05.08, 29.01.13
35
WHOLEFIELD’S (2020 10 15, 2020 04 17) 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

1537255,

2

1537255

3

1537255,

1566139,

1566329,

1566692,

1566754

5

1566169,

1566178,

1566347,

1566500,

1566509,

1566754,

1566982

6

1567056

7

1566554

8

1566554

9

962958,
1567149

1177662,

1566070,

1566132,

1566169,

1566372,

1566952,

1566952

1566282,

1566754,

1566952

1566178,

1566692

1567297

10

1566169,

11

1557321

12

1566481

16

1537255,

17

1537255

1566169

1566132,

18

1566262,

19

1566274

1566430

20

1537255,

1566361

21

1537255,

1557321,

24

1566692

25

1566139,

27

1566274

1566262

28

1566262

29

1546883,

1566347,

1566420,

1566618

30

1546883,

1557321,

1566347,

1566420,

1566618,

1566858,

32

1566420

33

1566213

34

1567154

35

1566005,

1566132,

1566754,

1566785,

1567149,

1567278

36

926780,

1262129,

1566132,

1566785

38

1566070

41

1566132,

1566264,

1566287,

1566785,

1567066

42

1566070,

1566132,

1566785,

1566952,

1567066

43

1566420,

1566858

45

1566785

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.
507890
514308
514777
514639
514494
511585

BOLERO Co. Ltd.
2020 10 01
Prof Pet Corporation B.V.
2020 10 20
O2 Worldwide Limited
2020 10 26
Energy Beverages LLC
2020 11 10
Eckes Granini Group GmbH
2020 11 24
INNOVITA S.R.L.
2020 12 16

516072
30
5, 31

515207

9
5, 25, 41

511331

33

516256

11

Sky International AG
2020 12 21

16, 21, 25, 35, 36, 38,
41, 42, 45
DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 12 15
5
LOREK JAKUB VELOMANIA
2020 12 15
35, 37, 39, 41, 45
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2020 12 22
5, 35

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.
1543102

MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 11 05

1548314
3

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
2020 12 21

3, 5

