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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r.

Nr ZT07

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.
506128
(220) 2019 10 28
MAZURKIEWICZ-LIPKO DOROTA, Lublin;
DUTKIEWICZ MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALINOWY KRÓL
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, 33 alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

506450
(220) 2020 02 25
INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ
W KATOWICACH-PANEWNIKACH

(210)
(731)

506428
(220) 2019 12 24
ZAKON BRACI MNIEJSZYCH (OO. FRANCISZKANÓW)
PROWINCJA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIGRE-FIX
(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 herbaty ziołowe do celów leczniczych.
506429
(220) 2020 02 25
INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ
W KATOWICACH PANEWNIKACH

(210)
(731)

03.11.03, 07.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06,
29.01.07
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie).
(210)
(731)
(540)
(540)

510066
(220) 2020 02 11
SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca
(znak słowno-graficzny)
brt MOTO BEST RIDE TECHNOLOGY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 kaski ochronne, kaski na motocykle, okulary
motocyklowe, okulary gogle, gogle motocyklowe, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania na lądzie, w powietrzu lub
w wodzie, pojazdy mechaniczne, motocykle, quady, rowery,
części, akcesoria do pojazdów, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież dla automobilistów, rękawice motocyklowe,
odzież motocyklowa, 35 reklama, promocja sprzedaży.
(531)

07.01.03, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 5 herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 510884
(220) 2020 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW wege
smalczyk ze śliwką i ciecierzycą bez konserwantów
NA BAZIE NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ GWARANTOWANA
SOKOŁÓW

(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW wege
smalczyk z cebulką, majerankiem i soczewicą
bez konserwantów NA BAZIE NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ
GWARANTOWANA SOKOŁÓW

(531)
(531)

05.01.03, 05.03.11, 05.09.21, 05.07.14, 08.07.25, 25.01.01,
26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.17,
26.04.18, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wege smalczyk ze śliwką i ciecierzycą.
(210)
(731)
(540)
(540)

510892
(220) 2020 03 02
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW wege
smalczyk z fasolą i jabłkiem bez konserwantów
NA BAZIE NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ GWARANTOWANA
SOKOŁÓW

29.01.15, 27.05.01, 05.03.11, 05.09.06, 05.09.19, 05.09.21,
05.09.22, 05.01.03, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 25.01.01, 27.03.01, 08.07.25
(510), (511) 29 wege smalczyk z cebulą, majerankiem i soczewicą.
(210)
(731)
(540)
(540)

511339
(220) 2020 03 11
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD SZYBKIE,
PROSTE DANIE KARKÓWKA WIEPRZOWA DO
ZAPIECZENIA GOTOWA W NIECAŁE 60 min.

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.01, 08.05.01, 08.05.04,
08.05.25, 05.01.16, 05.09.03
(510), (511) 29 karkówka wieprzowa.
(531)

05.01.03, 05.03.11, 05.07.13, 05.09.19, 08.07.25, 25.01.01,
26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.17,
26.04.18, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wege smalczyk z fasolą i jabłkiem.
(210) 510893
(220) 2020 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

7

512040
(220) 2020 03 30
COMP PLATFORMA USŁUG SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M/promo +

(210)
(731)

8
(531)
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24.17.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.09,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych – Internetu,
doradztwo przeznaczone dla konsumentów, telepromocja
z ofertą sprzedaży (promocja sprzedaży dla osób trzecich),
zarządzanie administracyjne powierzchniami wystawowymi dla celów handlowych lub reklamowych, pośrednictwo
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi
przeglądu prasy, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie
handlu online, mianowicie dostarczanie informacji na temat
towarów poprzez sieci telekomunikacyjne dla celów sprzedaży i reklamowych, analizy kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badanie rynku, sortowanie danych
w bazach komputerowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, transkrypcja przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, kompilacja i skomputeryzowane zarządzanie
bazami danych i usługi doradcze z nimi związane, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, prognozy
ekonomiczne, usługi zarządzania biznesowego, mianowicie
usługi zarządzania relacjami z klientem oraz usługi zarządzania
wsparcia sprzedaży, komputerowe zarządzanie plikami, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, gromadzenie
informacji handlowej, kompilacja danych dla osób trzecich,
gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, promowanie działalności gospodarczej, promocyjne
usługi handlowe, promowanie towarów i usług osób trzecich,
żadne z wyżej wymienionych towarów i/lub usług związane
z mobilnością w podróżach służbowych, 38 usługi w zakresie
internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
internetowych na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna,
przydzielanie dostępu do baz danych, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, usługi przesyłania informacji, usługi
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania
informacji obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności poprzez sieć światłowodów, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, zapewnianie dostępu do baz danych, przydzielanie
dostępu do baz danych w Internecie, zapewnienie dostępu
poprzez sieci telekomunikacyjne do dostarczanie informacji
na temat towarów w celu sprzedaży i reklamy, przesyłanie
poczty elektronicznej, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych online, dokumentów, podcastów, żadne z wyżej
wymienionych towarów i/lub usług związane z mobilnością
w podróżach służbowych.

Nr ZT07/2021

512688
(220) 2020 04 20
ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD.,
Anhui, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) huami

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi pośrednictwa w handlu, promocja sprzedaży osób
trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi menadżerskie dla
sportowców, szukanie danych w rejestrach komputerowych,
usługi baz danych, mianowicie uaktualnianie i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
bazami danych, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów do fitnessu, urządzeń elektronicznych do monitorowania serca, chipsów elektronicznych, wag, zegarków, inteligentnych zegarków typu smartwatch, słuchawek wokółusznych i dousznych, bransolet do celów medycznych, noszonych na ciele urządzeń do śledzenia aktywności, szczególnie
noszonych na ciele urządzeń do monitorowania zawartości
tlenu we krwi, ciśnienia krwi, przebiegu snu i temperatury,
odzieży i bieżni mechanicznych, internetowa sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów do fitnessu, urządzeń elektronicznych do monitorowania serca, chipsów elektronicznych,
wag, zegarków, inteligentnych zegarków typu smartwatch,
słuchawek wokółusznych i dousznych, bransolet do celów
medycznych, noszonych na ciele urządzeń do śledzenia aktywności, szczególnie noszonych na ciele urządzeń do monitorowania zawartości tlenu we krwi, ciśnienia krwi, przebiegu snu i temperatury, odzieży i bieżni mechanicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513151
(220) 2020 05 05
SZCZOTKA MACIEJ AUTOMATION TRADER, Tychy
(znak słowno-graficzny)
AUTOMATION TRADER

(531)

01.13.10, 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.01,
24.15.21
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu transportowego, robotów do linii produkcyjnych, przewodów,
przełączników, sprzętu do użytku przemysłowego, silników
elektrycznych, transformatorów, maszyn i urządzeń dla
przemysłu, handlu i nawigacji, przyrządów i urządzeń pomiarowych, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą
maszyn, sprzętu oraz wyposażenia przemysłowego, Usługi
informacyjne dla konsumentów.
513408
(220) 2020 05 14
ŚLASKA IWONA, MAREK ANDRZEJ ŚLASKI MODESTO
SPÓŁKA CYWILNA, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODESTO

(210)
(731)

Nr ZT07/2021
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(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 bagażniki dachowe, bagażniki dachowe
do pojazdów w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, bagażniki do pojazdów, bagażniki do użytku
na pojazdach, bagażniki na dach samochodu, boksy dachowe [bagażniki samochodowe], haki holownicze, haki holownicze do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów,
platformy załadunkowe do pojazdów, zabudowy do samochodów pick-upów, zabudowy serwisowe samochodów
dostawczych, zabudowy regałowe do samochodów dostawczych, zabudowy do samochodów dostawczych, szafki
serwisowe do samochodów dostawczych, regały warsztatowe do samochodów dostawczych, zabudowy kurierskie
samochodów, zabudowy kurierskie wnętrza samochodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

513883
(220) 2020 05 25
GOLEC MAREK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MP MISTRZ PODATKÓW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych!, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], przygotowywanie zeznań podatkowych!, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi wypełniania zeznań podatkowych, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej,
fakturowanie, przygotowanie listy płac, 36 analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie
długów, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, usługi badań dotyczących finansów, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie finansami, wyceny fiskalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

513892
(220) 2020 05 25
BURSZTEIN MACIEJ, Kielce
(znak słowno-graficzny)
jestempolska

(531) 02.09.17, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, środki edukacyjne
do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne
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do pobierania, karty kodowane, aplikacje do pobrania, pamięci zewnętrzne USB, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, fotografie
cyfrowe do pobrania, podcasty do pobrania, 16 publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne,
ulotki, broszury, katalogi, prospekty, ilustrowane albumy, fotografie, plakaty reklamowe, biuletyny informacyjne, materiały piśmienne, materiały do pakowania z papieru, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, certyfikaty drukowane,
35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych, organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi relacji z mediami, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, usługi w zakresie oceny marki,
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, testowanie marki, usługi w zakresie pozycjonowania
marki, opracowywanie informacji o firmie, badania dotyczące informacji na temat firm, doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz
firm, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, promowanie
towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie informacji
handlowej, badania rynku i badania marketingowe, badania
w zakresie public relations, usługi współpracy z blogerami,
41 edukacja, organizowanie konkursów, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie spotkań
i konferencji, usługi rozrywkowe, udostępnianie publikacji on-line, publikacje multimedialne, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści
graficznych nie do pobrania, usługi pisania blogów, 42 testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testowanie,
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, certyfikacja [kontrola jakości], usługi kontroli jakości
i uwierzytelniania, usługi naukowo-technologiczne, badania
i analizy naukowe, projektowanie naukowe i technologiczne,
projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz,
udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, projektowanie produktów, projektowanie graficzne, projektowanie
techniczne, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie nowych produktów, doradztwo technologiczne,
doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo
naukowe, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, usługi w zakresie projektowania marki, hosting elektronicznych
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania
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towarów i usług, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, 45 doradztwo prawne, prawne administrowanie
licencjami, usługi informacji prawnej, licencjonowanie praw
autorskich [usługi prawne], usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi prawne
z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, licencjonowanie technologii,
usługi w zakresie wydawania licencji, licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], usługi w zakresie mediacji, usługi serwisów społecznościowych online.
(210)
(731)
(540)
(540)

514281
(220) 2020 06 03
SMOLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Planet Magic

(531) 01.13.01, 01.01.04, 01.01.10, 26.01.13, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany, bandany na szyję, bermudy (szorty), bezrękawniki, bielizna, odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, obuwie.
514285
(220) 2020 06 02
JOKA PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE CLAWY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAWY narzędzia & koła

(210)
(731)
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514407
(220) 2020 06 04
KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RESIDENTS AT MAGNOLIA
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów
i promocji w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach
związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie
nieruchomości mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo
w wynajmie powierzchni handlowych, administrowanie
nieruchomościami (na zlecenie osób trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna
budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania
i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane
z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi administrowania miejscami
parkingowymi, usługi parkingowe, 43 wynajem noclegów,
usługi hotelarskie.
(210)
(731)

(210) 515266
(220) 2020 06 27
(731) BŁACHOWICZ KRZYSZTOF, Opole
(540) (znak słowny)
(540) VitaScale
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania.
515570
(220) 2020 07 03
NABORCZYK GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE NABOR, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01
(510), (511) 3 papiery ścierne z płótna do szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych, papiery ścierne szmerglowe, papiery ścierne w arkuszach, 6 metale nieszlachetne
i ich stopy, drobne wyroby metalowe, gwoździe, gwoździe
z szeroką główką, kołki metalowe, konstrukcje metalowe,
konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe kątowniki stalowe,
nity metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, kłódki, kółka samonastawne do mebli metalowe,
7 giętarki, odkurzacze, piły (maszyny), piły o napędzie innym
niż ręczny, pompy (maszyny, części maszyn), przecinarki (obrabiarki), siewniki (maszyny), nożyce do żywopłotów o napędzie maszynowym, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, klucze
(narzędzia), narzędzia ręczne obsługiwane ręcznie, grabie,
siekiery ciesielskie, łopaty (narzędzia), narzędzia skrawające,
śrubokręty (nieelektryczne), świdry, świdry (narzędzia ręczne), nożyce ogrodnicze ręczne do przycinania żywopłotów,
12 kółka samonastawne do wózków (pojazdy), taczki budowlane metalowe, 20 kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu.

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22, 26.02.18, 29.01.01
(510), (511) 6 uszczelki metalowe, drobne wyroby metalowe, 7 Przenośniki, Podajniki, Systemy transportu: transportery rolkowe, maszyny podające i pakujące, Elementy
metalowe maszyn, Części zespołów linii produkcyjnych
dla przemysłu spożywczego, Części do łożysk, Elementy
do pneumatyki i hydrauliki siłowej, 12 Gąsienice do pojazdów, Elementy części samochodowych: elementy gumowe,
gumowo-metalowe amortyzujące, elementy stabilizatorów,
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poduszek zawieszenia, poduszek silnika i skrzyni biegów,
uszczelnienia, zgarniacze, wahacze, sworznie, łączniki stabilizatora, Komponenty gumowe, metalowe i gumowo-metalowe dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, Tuleje
do pojazdów i samolotów, Osłony i elementy amortyzujące
dla motoryzacji, Części do mostów napędowych, Ślizgi dla
motoryzacji, 17 Uszczelki gumowe, Komponenty gumowe
dla przemysłu spożywczego: przyssawki, odbijaki, zderzaki
przenośników, bandy prowadzące, wibroizolatory, przepustnice, amortyzatory, 35 usługi sprzedaży części metalowych,
gumowych i metalowo-gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i spożywczego, 40 usługi obróbki metalu, przetwórstwo elastomerów, galwanizacja, wulkanizacja,
konfekcjonowanie i walcowanie metali.
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kiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, kawa, herbata, kakao.
515728
(220) 2020 07 08
PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci 100%
NATURALNE OLEJE WKŁAD OLEJOWY DO ZNICZY
(210)
(731)

515571
(220) 2020 07 03
NABORCZYK GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE NABOR, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GN NABOR

(210)
(731)

(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22, 29.01.01
(510), (511) 6 uszczelki metalowe, drobne wyroby metalowe, 7 przenośniki, podajniki, systemy transportu: transportery rolkowe, maszyny podające i pakujące, elementy metalowe maszyn, części zespołów linii produkcyjnych dla przemysłu spożywczego, części do łożysk, elementy do pneumatyki
i hydrauliki siłowej, 12 gąsienice do pojazdów, elementy
części samochodowych: elementy gumowe, gumowometalowe amortyzujące, elementy stabilizatorów, poduszek
zawieszenia, poduszek silnika i skrzyni biegów, uszczelnienia,
zgarniacze, wahacze, sworznie, łączniki stabilizatora, komponenty gumowe, metalowe i gumowo-metalowe dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, tuleje do pojazdów
i samolotów, osłony i elementy amortyzujące dla motoryzacji, części do mostów napędowych, ślizgi dla motoryzacji,
17 uszczelki gumowe, komponenty gumowe dla przemysłu
spożywczego: przyssawki, odbijaki, zderzaki przenośników,
bandy prowadzące, wibroizolatory, przepustnice, amortyzatory, 35 usługi sprzedaży części metalowych, gumowych
i metalowo-gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego,
lotniczego i spożywczego, 40 usługi obróbki metalu, przetwórstwo elastomerów, galwanizacja, wulkanizacja, konfekcjonowanie i walcowanie metali.
515655
(220) 2020 07 07
GOŁĘBIOWSKI MIROSŁAW F.H. MIGO,
Bogdańczowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) migo group
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne,
30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cu-

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15, 26.01.16,
26.01.18
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe,
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe,
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
515744
(220) 2020 07 08
PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioecoil NATURALNE OLEJE Wkład eco-olejowy
do zniczy

(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.02, 26.01.16, 26.01.18,
25.01.19
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe,
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe,
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

516141
(220) 2020 07 17
Rosa Marcin P.H.U. ROSNET, Rawa Mazowiecka
(znak słowno-graficzny)
VirBiotic

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.17.05, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 1 witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, proteiny do użytku w produkcji
suplementów diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, kosmetyki, kosmetyki
organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do ust, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące
[kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, nawilżające balsamy
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do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki do ciała
[kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
mineralne [kosmetyki], pianki [kosmetyki], perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, płynne kremy [kosmetyki],
płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, toniki [kosmetyki], 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, mieszanki do picia będące suplementami
diety, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla
ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy),
suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety w płynie, suplementy
diety w proszku zawierające zarodniki ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające
glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
sosnowy, suplementy diety zawierające węgiel aktywny,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy
do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy ziołowe,
suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy
prebiotyczne, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy odżywcze skła-
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dające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające
się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się
głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, suplementy mineralne do żywności, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety,
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki
ziołowe, leki wzmacniające, leki weterynaryjne, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, leki seroterapeutyczne, leki sercowo-naczyniowe stosowane w zawale
mięśnia sercowego, leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwmigrenowe, leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwrakowe, leki
przeciwskurczowe, leki przeciwskurczowe, cholinolityczne,
leki przeciwtrądzikowe, leki przeciwwirusowe do leczenia
HIV, leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, leki przeciwwymiotne do porannych nudności, leki przeciwzakaźne,
leki przeciwzakrzepowe, leki regulujące cykl miesiączkowy,
leki sercowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki sercowo-naczyniowe stosowaniu
w leczeniu wstrząsów, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu arytmii, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu zastoinowej niewydolności serca (ZNS), leki
sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej, leki antyalergiczne, leki antydepresyjne, leki cytostatyczne do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów
stomatologicznych, leki do wszczepiania, leki działające
na autonomiczny układ nerwowy do celów medycznych,
leki hipoglikemizujące, leki homeopatyczne, leki na alergię,
leki na kiłę, leki przeciw hipokalcemii poporodowej, leki
przeciw malarii, leki przeciw nowotworom, leki przeciw
zakażeniom skóry, leki przeciwarytmiczne, leki przeciwgorączkowe, leki przeciwgorączkowe o działaniu uspokajającym, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
516239
(220) 2020 07 20
A&M - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) GARDENIA DEWELOPER
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 usługi
deweloperskie w zakresie sprzedaży obiektów budowlanych
i lokali mieszkalnych, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali, wynajem mieszkań, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni handlowej, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, 37 usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
budowanie nieruchomości, usługi budowlane w zakresie lokali usługowych, usługi budowlane w zakresie powierzchni
handlowych.
(210)
(731)

(210) 516347
(220) 2020 07 23
(731) FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI CYFROWEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) uczymy dzieci programować UDP

(531)

29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.20,
26.01.21, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.23,
27.05.24, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne w postaci biuletynów
informacyjnych, gazet, czasopism, katalogów, publikacje
elektroniczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, urządzenia oraz sprzęt
do przetwarzania i przesyłania danych, urządzenia oraz
sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku
i/lub obrazu, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję, 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, gazety, czasopisma [periodyki], katalogi, drukowane materiały dydaktyczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli
do samodzielnego prowadzenie zajęć, 28 zabawki, zabawki
manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki do odtwarzania dźwięku, gry, gry elektroniczne, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania
rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany,
profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
zabawek, gier, gier elektronicznych, zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu, usługi
szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, informacja o edukacji, prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie
praktyczne, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi
wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, w tym materiałów dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć, wydawanie biuletynów, gazet,
czasopism, katalogów, e-booków i audiobooków, usługi
informacyjne dotyczące edukacji, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

14
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
516480
(220) 2020 07 27
DOMAGALSKA ANETA DOLINA PASŁĘKI, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Dolina Pasłęki

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mięsa i wędliny,
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe,
jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, przetworzone owady i larwy, dania gotowe z grzybów,
dania gotowe z mięsa, dania gotowe z ryb, wytrawne przekąski na bazie warzyw, wytrawne przekąski na bazie ryb,
30 wytrawne przekąski na bazie zbóż, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże.
(210) 516526
(220) 2020 07 28
(731) WIECZOREK WOJCIECH GREENXPOWER, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) GXP
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazowanego, 35 usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób
trzecich, w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów
obejmujących brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, energię elektryczną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usługi
w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu
sprzedaży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących
palniki do acetylenu, aparaturę i instalacje chłodnicze, armaturę do pieców, armaturę bezpieczeństwa do urządzeń
oraz instalacji wodnych, grzejniki do centralnego ogrzewania, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparaturę
i instalacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze,
instalacje i urządzenia do chłodzenia, rekuperatory ciepła,
wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki i grzejniki elektryczne, dmuchawy, filtry
powietrza do klimatyzacji, armaturę regulacyjną i bezpieczeństwa do przewodów oraz urządzeń gazowych, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły
grzewcze, kanały kominowe i urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, lady chłodnicze, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura do oddymiania
nie do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt
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do palników gazowych, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece, piece słoneczne, pompy cieplne,
armatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania i klimatyzacji powietrza, regulatory wyciągów, instalacje i aparaturę sanitarną, instalacje do schładzania wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, aparaturę do wentylacji i klimatyzacji,
wentylatory i klimatyzatory, wężownice będące częścią instalacji destylacyjnych grzewczych i chłodniczych, instalacje do schładzania wody, regulatory do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, zasuwy i szyby do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, 37 usługi budowlane w zakresie
napraw i usług, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
budowlane, usługi w zakresie czyszczenia budynków z zewnątrz i wewnątrz, usługi w zakresie czyszczenia i naprawy
kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia kominów, czyszczenia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien, usługi
w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi w zakresie
instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie
instalowania drzwi i okien, usługi w zakresie instalowania
i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalowania
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usługi w zakresie instalowania oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji alarmowych i przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalowania
rusztowań, usługi w zakresie murowania, usługi w zakresie
instalacji drzwi i okien, usługi w zakresie oczyszczania przez
piaskowanie, usługi w zakresie tapetowania, tynkowania,
usługi dekarskie.
516608
(220) 2020 07 30
MARSZEWSKI JANUSZ TUŻ TUSZ TATTOO, Poznań;
POWSTAŃSKI PAWEŁ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tuż Tusz TATTOO
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.01.18, 20.01.03, 20.01.11
(510), (511) 44 salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu.
(551) wspólne prawo ochronne
516945
(220) 2020 08 10
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA
JAWNA, Niedomice
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) GRUNTON
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
516946
(220) 2020 08 10
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS
charcoal

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
517102
(220) 2020 08 13
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU OSZCZĘDNOŚCI
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
dane zapisane elektronicznie, pliki multimedialne do pobrania, oprogramowanie do zabezpieczania baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, magnetyczne i optyczne
nośniki danych z nagraniami, moduły ładowalne z publikacjami elektronicznymi i/lub z treściami multimedialnymi, karty
magnetyczne kodowane, czytniki kart, karty z układem scalonym lub procesorem, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, karty obciążeniowe i osobiste karty identyfikacyjne, karty wielofunkcyjne do usług finansowych, karty
identyfikacyjne, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart płatniczych i usług finansowych, urządzenia
do weryfikacji danych, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług finansowych i inwestycyjnych,
programy komputerowe, programy komputerowe aplikacyjne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, urzą-
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dzenia i przyrządy multimedialne, 16 reklamowe artykuły z papieru lub z kartonu, materiały drukowane, czasopisma, kalendarze, broszury, ulotki, kartki papieru do robienia notatek, informatory, cenniki, publikacje, książki, prospekty, foldery, katalogi, karty uprawniające, materiały szkoleniowe i instruktażowe, plakaty, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, marketing cyfrowy, reklamy online, reklamy
telewizyjne, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, przetwarzanie, systematyzacja, zarządzanie danymi, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych dla celów zarządzania zbiorami
informatycznymi zawierającymi te dane, specjalistyczne doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza danych biznesowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie
danych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza systemów zarządzania działalnością
gospodarczą, analiza funkcjonowania firm, badania opinii,
usługi informacyjne w zakresie otwartych funduszy emerytalnych, indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych
kont zabezpieczenia emerytalnego, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
sporządzanie raportów ekonomicznych, usługi szacowania
ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie inspekcji
działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, sondaże, prognozy ekonomiczne, prognozy rynkowe, sporządzanie wyciągów z kont, usługi
rachunkowe, informacje statystyczne, ekonomiczne, doradztwo handlowe i gospodarcze, prowadzenie interesów osób
trzecich, ekspertyzy i informacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc przy prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji
rachunkowości, analiza danych i statystyk dotyczących badań
rynkowych, analiza trendów biznesowych, analiza zysków biznesowych, badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie
manipulacji rynkowych, badania dotyczące cen, analizy funkcjonowania firm, analizy kosztów i korzyści, badania w zakresie
wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wyszukiwania
informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych,
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych
statystycznych, sporządzanie raportów handlowych, usługi
oceny rynku, usługi gromadzenia danych z badań rynku, wyceny handlowe, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
36 informacje finansowe, usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego, doradztwo w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, doradztwo finansowe w zakresie podatków, emitowanie papierów wartościowych, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, skup i sprzedaż papierów wartościowych, skup i sprzedaż instrumentów finansowych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, działal-
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ność finansowa, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
administrowanie systemami ubezpieczeń, administrowanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, udzielanie informacji w zakresie
ubezpieczeń, ocena roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie
ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
dotyczące ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych,
administrowanie funduszami na zlecenie, analizy finansowe,
tworzenie wspólnego kapitału, lokaty kapitałów, organizacja
zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsoring,
usługi związane z emisją lub obsługą papierów wartościowych innych podmiotów, administrowanie funduszami
wspólnego inwestowania, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, elektroniczne transakcje, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, skup i sprzedaż walut, pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, usługi w zakresie deponowania papierów wartościowych, tworzenie i zarządzanie
pracowniczymi planami kapitałowymi, tworzenie i zarządzenie funduszami inwestycyjnymi, usługi w zakresie rozliczeń
pieniężnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie pakietami papierów wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy, zarządzanie kapitałem, wykonywanie operacji czekowych
i wekslowych, dokonywanie transakcji finansowych, usługi
w zakresie rozliczeń finansowych transakcji z zagranicą, usługi
w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwo ekonomiczno-finansowe i informatyczne w zakresie zarządzania rynkiem kapitałowym, doradztwo w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, organizowanie kapitałów
finansowych i rzeczowych, tworzenie towarzystw powierniczych, zarządzanie aktywami, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, lokowanie powierzonych środków na rynkach
kapitałowych w Polsce i za granicą, usługi i operacje finansowe
na giełdach towarowych i kapitałowych, ubezpieczenia emerytalne, tworzenie towarzystw ubezpieczeń emerytalnych,
tworzenie dobrowolnego funduszu, którego przedmiotem
działalności jest prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych, tworzenie dobrowolnego funduszu, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, zarządzanie dobrowolnym funduszem i reprezentowanie dobrowolnego funduszu wobec
osób trzecich, tworzenie funduszy emerytalnych, tworzenie
otwartych funduszy emerytalnych, zarządzanie funduszami
emerytalnymi, usługi finansowe, serwis finansowy, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, dokonywanie obrotu
wartościami dewizowymi, prowadzenie obsługi finansowej
obrotów z zagranicą, świadczenie usług brokersko-maklerskich, prowadzenie kont maklerskich i informacja o stanie tych
kont, ekspertyzy podatkowe, usługi informacyjne z zakresu
ubezpieczeń i finansów, doradztwo podatkowe w zakresie
ekspertyz do celów podatkowych oraz wyceny do celów podatkowych, zbieranie funduszy, usługi depozytowe w zakresie
papierów wartościowych, analiza inwestycyjna, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie planowania finansowego, ocena sytuacji finansowej, doradztwo finansowe
w zakresie planów emerytalnych, doradztwo finansowe
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w sprawach papierów wartościowych, doradztwo finansowe
dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami,
informacje finansowe i wyceny, informacje inwestycyjne, rejestracja papierów wartościowych, rejestracja udziałów, udostępnianie informacji na temat kontraktów terminowych typu
futures, skomputeryzowane analizy finansowe, rejestrowanie
transferu papierów wartościowych, wystawianie wyciągów
z konta, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, kontrakty terminowe, pośrednictwo inwestycyjne, obrót
finansowymi instrumentami pochodnymi, usługi finansowe
w zakresie papierów wartościowych, zarządzanie portfelami
papierów wartościowych, usługi inwestycyjne, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, elektroniczne
przetwarzanie płatności, organizowanie transferu pieniędzy,
prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym, usługi finansowania, administrowanie finansowe planami emerytalnymi
pracowników, alokacja aktywów, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzenie funduszem kapitałowym, usługi w zakresie ubezpieczeń emerytalnych, wycena i oszacowanie wartości majątku,
usługi udostępniania produktów funduszy emerytalnych
na odległość, usługi udostępniania usług finansowych na odległość, usługi zarządzania środkami finansowymi poprzez łącza telefoniczne, satelitarne i komputerowe na odległość,
usługi informacji kapitałowej i inwestycyjnej udzielanej za pośrednictwem sieci komputerowej, świadczenie usług finansowych poprzez aplikacje bezprzewodowe, 38 usługi przesyłania danych za pomocą sieci komputerowych, usługi w zakresie udostępniania sieci komputerowych, przesyłanie danych
za pomocą terminali, komunikacja w sieci elektronicznej,
41 nauczanie i szkolenia, 42 programowanie komputerowe
stosowane w ubezpieczeniach emerytalnych, projektowanie
oprogramowania komputerowego stosowanego w ubezpieczeniach emerytalnych, opracowywanie baz danych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi prawne związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, prowadzenie negocjacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

517223
(220) 2020 08 17
POZNAŃSKI PIOTR MASKET, Skoków
(znak słowno-graficzny)
M MASKET

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki,
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe,
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane
do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel (prócz bielizny
pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 sprzedaż: mebli,
w tym metalowych, biurowych, ogrodowych, szkolnych,
stołów w tym metalowych, łóżek, materacy, stelaży, artykułów i akcesoriów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i biurowych, artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram
do obrazów, palet transportowych, rolet okiennych, tablic
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ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych
do mebli, elementów służących do dekoracji wnętrz, kadzi
drewnianych do zlewania wina, urn, pościeli, pojazdów dla
dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów, pokryć
podłogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć
ściennych w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp,
żyrandoli, abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, materiałów budowlanych,
artykułów instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań,
pojazdów, usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych i promocyjnych,
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, wypożyczanie mebli, sprzętu biurowego,
sprzętu AGD, stoisk wystawowych, elementów dekoracji
wnętrz, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlową i gospodarczą, prace biurowe,
usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce),
reklama internetowa, reklama online za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej i komputerowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu, 36 wycena mebli, sprzętu biurowego, 42 wzornictwo przemysłowe,
projektowanie wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)

517423
(220) 2020 08 24
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA SOKOLIKA AKTYWNIE, ZDROWO,
SMACZNIE
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517594
(220) 2020 08 28
CICHOPEK HAKIEL KATARZYNA, Warszawa;
SMI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YA ZNAJDŹ SWOJE YA JEWELLERY BY Katarzyna
Cichopek
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], medaliony
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], 25 dzianina [odzież],
odzież, okrycia wierzchnie [odzież], odzież gotowa, odzież
gimnastyczna.
(551) wspólne prawo ochronne
517712
(220) 2020 08 31
GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA EWELINA SYLWIA,
Choroszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTE CŁO

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 02.01.02
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe.
517734
(220) 2020 09 01
KATANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Katane Gelato Siciliano

(210)
(731)

(531) 04.03.19, 26.03.23, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa mrożone, preparowane, suszone, liofilizowane, fermentowane, konserwowe, gotowane,
kiszone, przekąski warzywne, pasty warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 36 sponsoring, 41 działalność kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie
szkoleń, warsztatów, warsztatów kulinarnych, konferencji,
szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania i/iub zdrowego
trybu życia, organizowanie imprez sportowych, olimpiad
sportowych i/lub naukowych, turniejów sportowych i/lub
naukowych, konferencji, szkoleń kulinarnych, imprez rozrywkowych, obozów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
festiwali, pokazów, wystaw.

(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.03.07, 01.03.12, 01.03.15, 01.01.05,
26.13.25
(510), (511) 43 lodziarnie, bary, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
restauracje z grillem, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi kawiarni, usługi świadczone
przez bary bistro, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, dekorowanie ciast.
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518014
(220) 2020 09 07
OCENAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Falenty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ocenapolis.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie agencji informacyjnych,
badania rynku i opinii publicznej, usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, usługi
w zakresie działalności centrów telefonicznych (call center),
36 usługi w zakresie pośrednictwa pieniężnego, badania
zdolności kredytowej, udzielania kredytów, działalności
agentów i brokerów ubezpieczeniowych, doradztwa i informacji w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszy emerytalnych, maklerstwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 42 usługi w zakresie programowania komputerów, projektowania
stron internetowych, zarządzania stronami internetowymi,
projektowania, aktualizacji i doradztwa w zakresie programowania komputerowego, elektronicznej konwersji danych
lub programów, hostingu serwerów, instalacji oprogramowania komputerowego, konwersji danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, monitoringu systemów komputerowych, odzyskiwania danych komputerowych, działalności
portali internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518071
(220) 2020 09 09
SODAEXPERT SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
sodaexpert

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazy przemysłowe do użytku w przetwórstwie
spożywczym, 6 Butle metalowe na gazy sprężone, Metalowe
butle do sprężonego gazu lub płynów.
(210)
(731)
(540)
(540)

518200
(220) 2020 09 13
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NOWY UŚMIECH W 1 DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA
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nej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
518218
(220) 2020 09 10
CIGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIGEN
(210)
(731)

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi wykonywane przez medyczne laboratoria diagnostyczne: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, chemiczne, biochemiczne czy biologiczne.
518234
(220) 2020 09 11
BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO PROSTO Z GÓR
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
518240
(220) 2020 09 08
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Royal Bee Elixir
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

518243
(220) 2020 09 14
GÓRNOŚLĄSKA FABRYKA CUKIERKÓW HANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE michałki z Siemianowic

(210)
(731)

(531) 02.09.10, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycz-
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(531) 25.01.06, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)
(540)
(540)

518246
(220) 2020 09 14
Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, MX
(znak słowno-graficzny)
MISSION

(531)

22.03.05, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.13, 07.01.03, 26.04.02,
26.04.22, 07.01.24
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze,
dipy do przekąsek, w tym dip z guacamole, dip z kwaśnej
śmietany, dip z sera, dip z fasoli, przetworzone papryczki jalapeno, papryczki jalapeno konserwowane, 30 kawa, herbata,
kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody, cukier,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, lód, tortille, wrapy,
podpłomyki, chleb pita, kieszonki z chleba pita, chapatti,
chleb naan, roti, piadina (włoski płaski chleb), chleb libański,
chleb, muszle do taco, danie na bazie tortilli (tostadas), danie
na bazie tortilli z dodatkami (gorditas), spody do pizzy, spody
do pizzy z chrupkiego ciasta, chipsy tortilla, chrupki kukurydziane, przekąski na bazie kukurydzy, przyprawy do taco, sos
do taco, sos serowy, salsa, salsa fasolowa, zestawy dań zawierające zestawy do dań taco, zestawy do dań burrito, zestawy do dań fajita zawierające dowolne tortille, wrapy, muszle
taco, przyprawy, sosy serowe, dresing, salsy.
518248
(220) 2020 09 14
ADVERTISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKOŁAJOFON

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie
interaktywne, komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 28 zabawki, zabawki dla
dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki
muzyczne, gry, 41 rozrywka interaktywna, usługi rozrywki
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świadczone przez infolinie, usługi informacji telefonicznej
związane z rozrywką, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie
jako usługa [SaaS].
518271
(220) 2020 09 15
TAMA KONCEWICZ SINICA TAKOS SPÓŁKA JAWNA,
Strażów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMINOPLON

(210)
(731)

(531) 05.03.20, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 balsam ochronny do zranionych drzew, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne środki
wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, chemicznie zmienione
nawozy złożone, chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia wzbogacające glebę, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rolnicze, dodatki glebowe, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, ekstrakty z wodorostów do stosowania jako środek stymulujący wzrost do roślin,
enzymy wspomagające trawienie, do stosowania w produkcji
pasz dla zwierząt, gazy do użytku w ogrodnictwie, gazy
do użytku w leśnictwie, gazy do użytku w rolnictwie, gleba
do upraw, granulowany wapień do celów rolniczych, hormony roślinne (fitohormony), humus, kompost, kompost na bazie wodorostów, kompost, obornik, nawozy, kompost organiczny, kompost z liści, kompost z przegniłych liści [nawozy],
komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, korki
z włókien mineralnych do użytku jako nieorganiczne podłoże
hodowlane dla roślin, mączka kostna [nawóz], mieszaniny
chemiczne zawierające pochodne kwasów humusowych,
mieszaniny chemiczne zawierające kwasy humusowe, mieszanki gazów do użytku w rolnictwie, mulcz do wzbogacania
gleby [nawóz], mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, mulcz do wzbogacania gleby do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki
nieorganiczne do użytku w gospodarce leśnej, nawozy, nawozy biologiczne, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa,
nawozy do gleb, nawozy do trawy, nawozy hydroponiczne,
nawozy i użyźniacze, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy, nawozy
do trawników, nawozy do trawy, nawozy o kontrolowanym
uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, nawozy organiczne,
nawozy potasowe, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie,
nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, nawozy
z mączki rybnej, nawozy z trocin, nawozy zawierające azot
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i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nawozy złożone, nieorganiczne
nawozy, obornik, obornik płynny, odżywki dla roślin, podłoża
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do nawożenia, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, regulatory wzrostu roślin, regulatory wzrostu dla roślin, rolnictwo (nawozy dla -), składniki odżywcze do kwiatów, sole [nawozy], środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do użytku w herbicydach, środki
chemiczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w ogrodnictwie,
środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do ochrony nasion, środki
do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby
przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające],
środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów
ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania
wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin,
środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające
do preparatów ochrony roślin, środki owadobójcze [dodatki
chemiczne do -], środki poprawiające glebę, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby
do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki ulepszające glebę, środki
wzmacniające dla roślin, środki zabezpieczające dla roślin,
środki zwiększające plony upraw, środki zwiększające plony
warzyw, substancje do poprawy stanu gleby, substancje
do regulacji wzrostu roślin, substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do uzdatniania gleby, substraty dla roślin, substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, substytuty gleby, superfosfaty [nawozy], surfaktanty
do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, surfaktanty do użytku w produkcji
pasz dla zwierząt, surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, szczepionki do nasion, sztuczna gleba
do uprawiania roślin wykonana z tworzyw sztucznych,
sztuczna gleba do uprawiania roślin wykonana z materiałów
mineralnych, sztuczna gleba do uprawy roślin, użyźnianie
gleby (preparaty do -), użyźnianie gleby (nawozy do -), włókna
mineralne do użytku w rolnictwie, włókna mineralne do użytku w ogrodnictwie, włókna mineralne do użytku w leśnictwie, wosk do szczepienia drzew, ziemia do upraw, ziemia
do uprawy, ziemia doniczkowa, 5 biopestycydy rolnicze, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki lecznicze
do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt,
do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, fungicydy, fungicydy biologiczne, herbicydy, herbicydy biologiczne, herbicydy do użytku w rolnictwie, insektycydy, insektycydy do użytku w rolnictwie, mieszanki paszowe uzupełniające, mineralne suplementy diety dla zwierząt, pestycydy,
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pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty grzybobójcze,
preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji
rąk, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy],
środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki chwastobójcze, środki do mycia bydła, środki
do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki gryzoniobójcze, środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, środki grzybobójcze, środki odstraszające owady dla zwierząt,
środki przeciwko gryzoniom, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy
lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy mineralne
do karmienia żywego inwentarza, suplementy odżywcze
do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt
domowych, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, 31 aktywne drożdże suszone dla zwierząt,
algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły
spożywcze dla owiec, artykuły spożywcze dla świń, artykuły
spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt
na bazie mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające
wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, białko
słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], ciastka dla kotów, ciastka dla zwierząt,
ciastka dla szczeniaków, ciastka owsiane do spożycia przez
zwierzęta, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla
zwierząt, drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże do spożycia
przez zwierzęta, drożdże jako pasza dla zwierząt, glony jako
pasza dla zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez
zwierzęta, herbatniki słodowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne
smakołyki dla koni, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla
drobiu, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla gryzoni, karma
dla koni, karma dla kotów, karma dla królików, karma dla psów,
karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla
ptaków, karma dla ptaków domowych, karma dla zwierząt
domowych, karmy dla kotów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla
kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kasze dla
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drobiu, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mączka dla zwierząt,
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka lniana [pasza],
mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], mączka sojowa [pokarm dla zwierząt],
mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka
z orzeszków arachidowych dla zwierząt, mąka do spożycia
przez zwierzęta, mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], mąka
z ryżu [pasza], mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mleko do stosowania
jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane
do użytku jako karma dla cieląt, mleko w proszku dla kociąt,
mleko w proszku dla szczeniąt, nasiona dla ptaków, nasiona
dla rolnictwa, nasiona do celów ogrodniczych, nasiona
do siewu, nasiona do upraw, nasiona do uprawy ziół, nasiona
kwiatów, nasiona roślin, nasiona roślin strączkowych [karma
dla zwierząt], nasiona traw, ości mątwy dla ptactwa, otręby
[pokarm dla zwierząt], otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt],
pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych,
pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt,
pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce do stosowania
podczas odsadzania zwierząt od matki, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce w formie granulek,
pasze zwierzęce zawierające siano, pokarm dla chomików,
pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, siemię lniane jako
pasza dla zwierząt, słoma [pasza], smakołyki dla ptaków, jadalne, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków
wołowych, sól dla bydła, solone ciastka dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, środki odżywcze [karma] dla ryb, suchary dla psów, substytuty mleka do użycia
jako produkty żywnościowe dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, tabletki drożdżowe do spożycia przez
zwierzęta, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line,
sprzedaż wysyłkowa, marketing, reklama, reklama prasowa,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa,
reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów, promocja sprzedaży.
518285
(220) 2020 09 14
MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKA

(210)
(731)

(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni materiałów budowlanych i wykończeniowych dla budownictwa,
wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych, instalacji
hydraulicznych, instalacji grzejnych, wyrobów chemicznych,
maszyn budowlanych.
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518679
(220) 2020 09 22
NOWAK KRZYSZTOF CANTINO SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław; NIEDZIELSKI MARCIN CANTINO SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANTINO OPAKOWANIA EKOLOGICZNE

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 torebki, pojemniki oraz artykuły do pakowania, przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych.
(551) wspólne prawo ochronne
518790
(220) 2020 09 24
COMERCIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HowSmart domy 35m2
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji budowlanych, 36 organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 37 usługi
związane z wykonywaniem budynków, usługi pomocnicze
w budownictwie.
(210)
(731)

518873
(220) 2020 09 29
SKONIECZNY KARINA, WESZKA ŁUKASZ MENNICA
EUROPEJSKA SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EML EUROPEJSKA MENNICA LOKACYJNA
BEZPIECZNE LOKOWANIE KAPITAŁU

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.01.08, 27.01.09
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz
kamieni szlachetnych i ich imitacje, przyrządy do mierzenia
czasu, biżuteria, złoto w sztabach, złoto, złoto i jego stopy,
srebro, srebro i jego stopy, oszlifowane diamenty, diamenty,
monety, monety ze złota, sztaby srebra, złote monety, monety pamiątkowe, monety do kolekcjonowania, zestawy monet
do celów kolekcjonerskich, monety niesłużące do płacenia,
medale, medale pamiątkowe, medale wykonane z metali
szlachetnych, medale ze złota, pallad, platyna.
518916
(220) 2020 09 29
KOMPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) SuperFM

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.21, 26.11.25
(510), (511) 16 afisze, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe, naklejki i nalepki,
periodyki, prospekty, publikacje drukowane, 35 badanie rynku
i opinii publicznej, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, opracowywanie i produkcja reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych, organizacja kampanii reklamowych,
organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, promocja
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, reklama radiowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, usługi
polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, usługi reklamowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie oraz przestrzeni Internetu, 38 emisja, transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, w tym przez
internet, nadawanie i transmisja programów drogą radiową,
nadawanie i transmisja programów za pośrednictwem Internetu, opracowywanie i przekazywanie wiadomości z zakresu
aktualności, sportu, rozrywki, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie programów radiowych telewizyjnych, stacje radiowe, w tym internetowe, usługi agencji informacyjnej, usługi
w zakresie prowadzenia stacji radiowych telewizyjnych, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie czasu wolnego, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie imprez sportowych, organizowanie, obsługa i prowadzenie gier, produkcja i montaż nagrań
dźwiękowych, programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, udostępnianie nagranych
nośników obrazu i dźwięku, usługi organizowania i produkcji
pokazów, wystaw, widowisk, spektakli, przedstawień, imprez,
zawodów, seminariów, konferencji, kongresów i konkursów,
usługi produkcji, organizowania, nagrywania, montażu, rozpowszechniania audycji, programów i reportaży, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi wydawnicze.
518922
(220) 2020 09 30
BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TAXI

(210)
(731)

Nr ZT07/2021

(531) 18.01.09, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewóz towarów, usługi
przewozowe towarów, usługi taksówek, taksówki (Usługi -),
usługi przewozu, usługi w zakresie transportu drogowego
dla osób, transport osób drogą lądową.
(210)
(731)
(540)
(540)

519403
(220) 2020 10 12
BIEŃKOWSKI JAROSŁAW, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
FUTRAKI

(531) 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 26.11.08, 26.01.01
(510), (511) 41 organizacja imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych o tematyce kulinarnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

519405
(220) 2020 10 12
BIEŃKOWSKI JAROSŁAW, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Roboty i spółka

(531) 04.05.02, 04.05.04, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 41 organizacja imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych o tematyce naukowej.
519406
(220) 2020 10 12
FART SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR KOTYŃSKI,
JAROSŁAW LASKOWSKI, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miniDrive

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, organizery
do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, mata
ochronna na fotel w pojazdach, lusterka samochodowe,
foteliki i podwyższenia do samochodu, uchwyty używane
w samochodach do mocowania toreb, siatek, produkty i akcesoria podróżne do samochodu: pasy bezpieczeństwa dla

Nr ZT07/2021
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dzieci do użytku w pojazdach, pojemniki na drobiazgi w samochodzie, pokrowce na zagłówki do pojazdów, półki przystosowane do użytkowania w pojazdach, tacki do siedzeń
przystosowane do użytku w pojazdach.
(210)
(731)
(540)
(540)

519412
(220) 2020 10 12
JURKIEWICZ MATEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MASNO

(531) 27.05.01, 28.11.99
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody
mineralne do celów medycznych, środki wspomagające
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, 25 artykuły odzieżowe damskie, męskie, dziewczęce, chłopięce, niemowlęce,
bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, kurtki, bluzy,
dresy, t-shirty, szorty, komplety do biegania, komplety do jogingu, nakrycia głowy, kominiarki, szale, bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie sportowe, 30 kawa wszelkiego
rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem,
substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze,
ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn,
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli,
płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania
gotowe na bazie ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa
mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony
(lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy
deserowe, pasty do smarowania z czekoladą, z orzechami
lub bez orzechów, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, ale,
piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, drinki na bazie piwa,
cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, energetyzujące napoje bezalkoholowe, napoje
izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, soki,
soki owocowe, soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki,
napoje typu smoothie, napoje o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane,
wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wódka, brandy. likiery, aperitify, cydr, gazowane napoje alkoholowe, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, gotowe
koktajle alkoholowe, napoje energetyzujące zawierające
alkohol, wina, wina musujące, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą globalnych sieci komputerowych i telefonicznych oraz usługi reklamowe, marketingowe,
promocyjne i informacyjne w zakresie artykułów takich jak:
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
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poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, błonnik
pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły
żywnościowe do celów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze,
słodycze do celów leczniczych, wody mineralne do celów
medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki
zmniejszające apetyt, artykuły odzieżowe damskie, męskie,
dziewczęce, chłopięce, niemowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, szorty,
komplety do biegania, komplety do jogingu, nakrycia głowy,
kominiarki, szale, bandany, odzież termoaktywna, obuwie,
obuwie sportowe, kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju herbata
z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania
gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona,
czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje
na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki
eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania z czekoladą, z orzechami lub bez orzechów, zioła
do celów spożywczych, piwo, ale, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, energetyzujące
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne,
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe,
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
napoje alkoholowe wysokoprocentowe, napoje alkoholowe
niskoprocentowe, wódka, brandy. likiery, aperitify, cydr, gazowane napoje alkoholowe, destylowane napoje alkoholowe
na bazie zbóż, gotowe koktajle alkoholowe, napoje energetyzujące zawierające alkohol, wina, wina musujące, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, udostępnianie powierzchni reklamowych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja filmów w celach reklamowych, recenzowanie produktów i usług, tworzenie grup
o sprecyzowanych zainteresowaniach, organizowanie aukcji,
organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, impresariat w działalności artystycznej, 41 pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, produkcja
muzyczna, produkcja filmów muzycznych, komponowanie
muzyki dla osób trzecich, pisanie piosenek, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, elektroniczne publikacje
multimedialne, publikowanie fotografii, gry, 43 prowadzenie
restauracji, barów i kawiarni, katering, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 44 usługi salonów
fryzjerskich, usługi salonów kosmetycznych, solaria, usługi
ozdabiania ciała, usługi tatuażu.
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(210) 519889
(220) 2020 10 23
(731) PIERŚCIONEK BOŻENA BOZENAP22, Kwirynów
(540) (znak słowny)
(540) NeoDermin
(510), (511) 3 kremy do twarzy i ciała [kosmetyki].
519996
(220) 2020 10 26
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

Nr ZT07/2021

(531) 29.01.15, 02.01.07, 02.01.10, 19.11.11, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, 16 plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki papierowe, materiały drukowane,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 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 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, 28 układanki [puzzle],
puzzle, gry planszowe, puzzle mozaikowe, gry - łamigłówki.
520079
(220) 2020 10 27
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC CZYSTEGO SPIRYTUSU 99, 9%
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 02.01.07, 02.01.10, 19.11.11
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, 16 plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki papierowe, materiały drukowane,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 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 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, 28 układanki [puzzle],
puzzle, gry planszowe, puzzle mozaikowe, gry - łamigłówki.
519998
(220) 2020 10 26
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H₂O

(210)
(731)

(531) 15.01.01, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.16, 19.01.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe z zwartością
czystego spirytusu 99, 9%, napoje spirytusowe z zawartością
czystego spirytusu 99, 9%.
520080
(220) 2020 10 27
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC CZYSTEGO SPIRYTUSU 99, 9%
(210)
(731)

(531)

15.01.01, 25.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12,
19.01.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe z zwartością
czystego spirytusu 99, 9%, napoje spirytusowe z zawartością
czystego spirytusu 99, 9%.

Nr ZT07/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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520390
(220) 2020 11 25
MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MENNICA KRAJOWA

(531) 03.07.02, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, złoto, nieprzetworzone lub
kute, platyna, srebro, nieprzetworzone lub kute, diamenty,
sztabki metali szlachetnych, medale, medaliony, monety,
odznaki z metali szlachetnych, breloczki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], żetony miedziane, 16 materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, pudełka z papieru lub
kartonu, pudełka na pióra, 20 opakowania drewniane do butelek, kasety do ekspozycji biżuterii, 36 depozyty kosztowności, inwestycje kapitałowe, pożyczanie pod zastaw, usługi
depozytów sejfowych, wycena biżuterii, 40 obróbka metali,
odlewanie metali, pozłacanie, srebrzenie, złocenie.
520400
(220) 2020 11 04
GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540)
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jemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do przenoszenia (inne niż do użytku domowego
lub kuchennego), skrzynie niemetalowe, skrzynie wykonane
z tworzyw sztucznych do przechowywania, skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych, skrzynki z tworzyw sztucznych, 39 dzierżawa magazynów, magazynowanie, magazynowanie towarów, 40 cięcie metalu, frezowanie, obróbka
metalu (kształtowanie), obróbka metalu (tłoczenie), obróbka
metalu (wytłaczanie), obróbka metali, wytłaczanie tworzyw
sztucznych.
520483
(220) 2020 11 06
CIEMERYCH ALEKSANDRA, CIEMERYCH MARIUSZ
ARTE DERM SPÓŁKA CYWILNA, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTE DERM
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 05.01.10, 06.01.02, 06.01.04, 29.01.12
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym
z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów
ziołowych, aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne.
520432
(220) 2020 11 05
CASTELIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Castelior

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 formy, formy aluminiowe, formy odlewnicze
metalowe, kontenery transportowe z metalu, metalowe
pudelka do układania, metalowe skrzynie na amunicję, platformy z metalu, pojemniki metalowe do przechowywania
i transportu towarów, 20 niemetalowe pojemniki do przechowywania (inne niż do użytku domowego lub kuchennego), niemetalowe pudła do przechowywania, niemetalowe
skrzynie na narzędzia (puste), skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, pojemniki do pakowania niemetalowe, po-

(531) 05.05.16, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 aromaterapia, badania przesiewowe, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, domowa opieka pielęgniarska, fizjoterapia,
fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure,
masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna -), ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, szpitale, tatuowanie, usługi
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi
saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi
telemedyczne, usługi wizażystów, usługi zapładniania metodę in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń
do układania włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

520556
(220) 2020 11 06
PRUSACZYK PATRYK, Komorów
(znak słowno-graficzny)
héroïne

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby sportowe, 25 t-shirty, bluzy, bluzy sportowe, kurtki, dresy, odzież sportowa, spodnie, czapki sportowe, bielizna-funkcjonalna, osobista, skarpetki, kamizelki, bezrękawniki.
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520557
(220) 2020 11 06
PRUSACZYK PATRYK, Komorów
(znak słowno-graficzny)
héroïne

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 18 torby sportowe, 25 t-shirty, bluzy, bluzy sportowe, kurtki, dresy, odzież sportowa, spodnie, czapki sportowe, bielizna - funkcjonalna, osobista, skarpetki, kamizelki,
bezrękawniki.
520558
(220) 2020 11 06
ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milla Krówka z Milanówka
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze w postaci krówek, karmelki, cukierki, cukierki mleczne, batony (słodycze), batony mleczne (słodycze).
520559
(220) 2020 11 06
ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milla Krówka z Milanówka

(210)
(731)

(531) 24.17.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze w postaci krówek, karmelki, cukierki, cukierki mleczne, batony (słodycze), batony mleczne (słodycze).
(210)
(731)

520660
(220) 2020 11 10
POTASZNIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE PONIK, Starogard Gdański
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(540) (znak słowny)
(540) KRAFTMANN
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa,
kleje i preparaty klejące, kleje poliuretanowe, kleje do montażu i mocowania płyt izolacyjnych do izolacji termicznej budynków, kleje do zastosowania na powierzchnie metalowe,
powierzchnie z drewna i cegły, powierzchnie otynkowane,
pomalowane i lakierowane, środki impregnujące i konserwujące, silikony, środki czyszczące i odtłuszczające do pian i klejów poliuretanowych, 17 materiały uszczelniające i wygłuszające, pianki poliuretanowe, pianki silikonowe do termoizolacji, pianki pistoletowe montażowo-uszczelniające, pianki
do osadzania okien i drzwi, wypełnienia i izolacji przepustów
kablowych, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych,
wygłuszania, uszczelniania ścian działowych.
520661
(220) 2020 11 10
POTASZNIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE PONIK, Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KRAFTMANN
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, składniki chemiczne dla budownictwa,
kleje i preparaty klejące, kleje poliuretanowe, kleje do montażu i mocowania płyt izolacyjnych do izolacji termicznej budynków, kleje do zastosowania na powierzchnie metalowe,
powierzchnie z drewna i cegły, powierzchnie otynkowane,
pomalowane i lakierowane, środki impregnujące i konserwujące, silikony, środki czyszczące i odtłuszczające do pian i klejów poliuretanowych, 17 materiały uszczelniające i wygłuszające, pianki poliuretanowe, pianki silikonowe do termoizolacji, pianki pistoletowe montażowo-uszczelniające, pianki
do osadzania okien i drzwi, wypełnienia i izolacji przepustów
kablowych, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych,
wygłuszania, uszczelniania ścian działowych.
520662
(220) 2020 11 10
POTASZNIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE PONIK, Starogard Gdański
(540) (znak słowny)
(540) ZNSHINESOLAR
(510), (511) 9 urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, 35 usługi w zakresie sprzedaży ogniw, modułów, urządzeń i elementów
instalacji fotowoltaicznych, usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, usługi związane z prezentacją towarów, organizowanie udziału w targach i wystawach, usługi reklamowe.
(210)
(731)

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

520769
(220) 2020 11 12
GEVORG MIKRTCHYAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CRYSTAL

(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.03.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie.
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520772
(220) 2020 11 10
WM ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM Advisory

(210)
(731)

27

(531)

01.15.15, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 01.15.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 37 usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja w zakresie urządzeń sanitarnych.
520854
(220) 2020 11 15
PETROCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PC PetroConsulting
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.06, 26.01.21, 26.01.22, 26.01.24, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie personelem, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie
podatkowe [rachunkowość], zarządzanie rachunkowością,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 41 tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
publikowanie książek, czasopism, usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego
do użytku w działalności wydawniczej, szkolenia biznesowe,
kursy szkoleniowe, szkolenia związane z finansami.
(210)
(731)
(540)
(540)

520773
(220) 2020 11 10
GRUŻEWSKI ŁUKASZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Witkówka

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, pistolety
do pomp do dystrybucji paliwa, przyrządy do wtrysku paliwa, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych.
520908
(220) 2020 11 16
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotylek max B

(210)
(731)

(531) 05.13.07, 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, 41 usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia].
520837
(220) 2020 11 13
ECO-HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO-HYDROSYSTEM
(210)
(731)

(531) 02.09.12, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, kapsułki do celów
leczniczych, leki.
521020
(220) 2020 11 17
UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POVER
(510), (511) 1 nawozy stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, regulatory wzrostu i rozwoju roślin stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(210)
(731)
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521091
(220) 2020 11 20
LŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Byków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LŁ LANGE TOOLS
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje topliwe, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 6 kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe, 7 brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty
do pił tarczowych, brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty pił do użytku
z elektronarzędziami, frezy [obrabiarki], frezy do frezarek,
gwintowniki [obrabiarki], gwintowniki maszynowe, gwintownice [maszyny], gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze rolnicze
[części maszyn], piły otwornice [maszyny], piły elektryczne,
piły silnikowe, piły [maszyny], piły z napędem mechanicznym, elektryczne piły do drewna, piły do metalu [maszyny],
piły do cięcia płytek [elektronarzędzia], piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły o napędzie innym niż ręczny, pogłębiacze [maszyny], szczotki elektryczne, szczotki węglowe
[elektryczność], szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe
do maszyn, węglowe szczotki do alternatorów, szlifierki, szlifierki oscylacyjne, szlifierki precyzyjne, szlifierki tarczowe,
szlifierki odśrodkowe, szlifierki [maszyny], szlifierki obrotowe,
szlifierki taśmowe, szlifierki wibracyjne, szlifierki kątowe, narzędzia szlifierskie do szlifierek, tarcze ścierne [obrabiarki],
tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, tarcze ścierne
do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie,
tarcze ścierne będące częściami do maszyn, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze do polerowania [części
do maszyn], tarcze tnące do użytku jako części maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze
ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze z materiału ściernego [części do maszyn], przemysłowe wiertła
[maszyny], wiertła kręte do maszyn, wiertła do wiertarek
elektrycznych, wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe,
dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy,
klucze udarowe, wiertarki udarowe, młotki udarowe [maszyny], wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], mieszarki elektryczne, mieszarki mechaniczne, młoty elektryczne, młoty hydrauliczne, młoty pneumatyczne, młoty mechaniczne, młoty elektryczne [ręczne], elektryczne młoty
udarowe, pilarki do drewna, wiertarki, wiertarki promieniowe, wiertarki stołowe, wiertarki elektryczne, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, wiertarki [narzędzia elektryczne],
wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki i części do nich, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, tokarki, tokarki [maszyny],
klucze zaciskające [maszyny], klucze maszynowe [maszyny],
wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], zszywacze [maszyny], zszywacze elektryczne, zszywacze pneumatyczne,
odkurzacze elektryczne, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych,
odkurzacze elektryczne i ich części, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosy [maszyny], przycinarki do ży-
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wopłotów [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny],
elektryczne nożyce do żywopłotów, elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, 8 brzeszczoty do pił ręcznych,
dłuta, dłuta [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], frezy [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], przedłużacze do korb do gwintowników, gwintowniki do nakrętek [ręcznie obsługiwane], narzędzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie],
imadła, imadła metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne),
imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła stołowe [przyrządy ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], punktaki [ręczne],
piły ręczne, piły [narzędzia ręczne], piły do cięcia metalu,
piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła,
wiertła [narzędzia], wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła
do wiertarek ręcznych, wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie],
młotki, młotki miękkie i młoty, wiertarki ręczne, ręczne wiertarki pionowe, klucze oczkowe, klucze [narzędzia], klucze
maszynowe, klucze nastawne, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze, 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, ładowarki
USB, ładowarki sieciowe, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki baterii elektrycznych, szybkie ładowarki do urządzeń
mobilnych, ładowarki do baterii słonecznych, poziomnice,
kaski zabezpieczające, 10 zszywacze chirurgiczne, 11 dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, opalarki, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki
do ubrań, 16 ołówki, rysiki, 20 szafki na klucze, stoły warsztatowe, 25 odzież, kurtki [odzież], fartuchy [odzież], kombinezony [odzież], obuwie, obuwie robocze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna dla osób trzecich wymienionych towarów:
kleje topliwe, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe,
brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty do pił tarczowych, brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, frezy [obrabiarki], frezy do frezarek, gwintowniki
[obrabiarki], gwintowniki maszynowe, gwintownice [maszyny], gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze rolnicze [części maszyn],
piły otwornice [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe,
piły [maszyny], piły z napędem mechanicznym, elektryczne
piły do drewna, piły do metalu [maszyny], piły do cięcia płytek [elektronarzędzia], piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły o napędzie innym niż ręczny, pogłębiacze [maszyny], szczotki elektryczne, szczotki węglowe [elektryczność],
szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe do maszyn, węglowe szczotki do alternatorów, szlifierki, szlifierki oscylacyjne, szlifierki precyzyjne, szlifierki tarczowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki [maszyny], szlifierki obrotowe, szlifierki taśmowe, szlifierki wibracyjne, szlifierki kątowe, narzędzia szlifierskie do szlifierek, tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze
ścierne o napędzie elektrycznym, tarcze ścierne do szlifierek
elektrycznych, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze
ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, tarcze ścierne
będące częściami do maszyn, tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze tnące do użytku jako części maszyn, tarcze tnące
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze ścierne
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze z materiału
ściernego [części do maszyn], przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła kręte do maszyn, wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysłowe, dmuchawy
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elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy, klucze udarowe, wiertarki udarowe, młotki udarowe [maszyny], wiertarki
udarowe [maszyny lub części do maszyn], mieszarki elektryczne, mieszarki mechaniczne, młoty elektryczne, młoty
hydrauliczne, młoty pneumatyczne, młoty mechaniczne,
młoty elektryczne [ręczne], elektryczne młoty udarowe, pilarki do drewna, wiertarki, wiertarki promieniowe, wiertarki
stołowe, wiertarki elektryczne, bezprzewodowe wiertarki
elektryczne, wiertarki [narzędzia elektryczne], wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki i części do nich, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, tokarki, tokarki [maszyny], klucze zaciskające [maszyny], klucze maszynowe [maszyny], wkrętarki
elektryczne, wkrętarki [maszyny], zszywacze [maszyny],
zszywacze elektryczne, zszywacze pneumatyczne, odkurzacze elektryczne, odkurzacze do celów przemysłowych,
odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne i ich części, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosy [maszyny], przycinarki do żywo-płotów [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], elektryczne nożyce do żywopłotów, elektrycznie napędzane
nożyce do żywopłotów, brzeszczoty do pił ręcznych, dłuta,
dłuta [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], frezy [narzędzia
ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], przedłużacze do korb do gwintowników,
gwintowniki do nakrętek [ręcznie obsługiwane], narzędzia
do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie],
imadła, imadła metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne),
imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła stołowe [przyrządy ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], punktaki [ręczne],
piły ręczne, piły [narzędzia ręczne], piły do cięcia metalu,
piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła,
wiertła [narzędzia], wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła
do wiertarek ręcznych, wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie],
młotki, młotki miękkie i młoty, wiertarki ręczne, ręczne wiertarki pionowe, klucze oczkowe, klucze [narzędzia], klucze
maszynowe, klucze nastawne, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze: akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, ładowarki
USB, ładowarki sieciowe, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki baterii elektrycznych, szybkie ładowarki do urządzeń
mobilnych, ładowarki do baterii słonecznych, poziomnice,
kaski zabezpieczające, zszywacze chirurgiczne, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza,
opalarki, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki
do ubrań: ołówki, rysiki, szafki na klucze, stoły warsztatowe,
odzież, kurtki [odzież], fartuchy [odzież], kombinezony
[odzież], obuwie, obuwie robocze.
(210) 521246
(220) 2020 11 23
(731) OSTRYŃSKI WOJCIECH TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OSTRY BARBER
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej kosmetyków
oraz środków pielęgnacji ciała i włosów, Usługi sprzedaży
detalicznej narzędzie oraz akcesoriów do golenia, Usługi
sprzedaży detalicznej narzędzi, artykułów i akcesoriów fryzjerskich, 41 Pokazy fryzjerskie, Prowadzenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa, akademie fryzjerstwa, Doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji i kształcenia w dziedzinie fryzjerstwa,
Konkursy w zakresie sztuki fryzjerstwa i pielęgnacji urody,
44 Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Stylizacja, Układanie włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
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ludzi, Salony piękności, Usługi w zakresie ozdabiania ciała,
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, włosów i stosowania produktów kosmetycznych, Doradztwo w zakresie
pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków i zabiegów
pielęgnacyjno-upiększających.
(210)
(731)
(540)
(540)

521253
(220) 2020 11 24
WICH PATRYCJA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Royal Toddler

(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież męska, damska
i dziecięca.
(210)
(731)
(540)
(540)

521278
(220) 2020 11 23
FIODOROW MARCIN, Sobolewo
(znak słowno-graficzny)
F

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie zawodów sportowych, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie,
kursy samoobrony, Kursy strzeleckie, Kursy sztuk walki, Szkolenia z rozwoju osobistego, Coaching, Szkolenia: z psychologii przywództwa, sposobów radzenia sobie ze stresem,
budowania pewności siebie, Szkolenia w zakresie wystąpień
publicznych.
(210) 521304
(220) 2020 11 24
(731) TOMCZYK TOMASZ F.H.U. TRAK-TOM, Przybyszów
(540) (znak słowny)
(540) TRAK-TOM
(510), (511) 7 Eratory, Aeratory do trawników [maszyny], Akcesoria do koszenia trawników do pojazdów, Areatory [maszyny] do użytku w napowietrzaniu gleby, Maszyny do zbierania trawy, Maszyny ogrodnicze, Maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, Maszyny rolnicze do nawożenia, Maszyny
rolnicze do przycinania trawy, Maszyny rolnicze do zbierania
trawy, Mechaniczne kosiarki do trawników, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne o napędzie ręcznym,
Nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], Nożyce ogrodnicze
[maszyny], Obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], Ostrza
do kosiarek, Paski do silników maszyn rolniczych, Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silnikowe], Pługi, Pługi [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Pługi stanowią-
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ce maszyny rolnicze, Maszyny do cięcia trawników, Kosiarki
żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny], Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Kosiarki spalinowe, Kosiarki samobieżne, Kosiarki
mechaniczne, Kosiarki [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki bijakowe, Kosiarki, Elektryczne urządzenia
do przystrzygania trawy, Elektryczne sekatory do gałęzi
drzew, Elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, Elektryczne
nożyce do żywopłotów, Elektryczne narzędzia ogrodnicze,
Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne kosiarki do trawy,
Elektryczne areatory trawnikowe, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym,
Przycinarki krawędzi trawników [maszyny], Przycinarki trawy,
Roboty koszące, Ścinacze gałęzi [maszyny], Sekatory do gałęzi drzew [maszyny], Sprzęgła do przyrządów rolniczych,
Urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, Wycinarki
[maszyny], Wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], Wyrównywarki krawędzi trawy, Zgrabiarki do trawników [maszyny],
Żniwiarki, Żniwiarki i snopowiązałki, Żniwiarki [koszenie],
Żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
Urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 12 Ciągniki
do celów rolniczych, Ciągniki siodłowe, Ciągniki siodłowe
z naczepą, Naczepy, Naczepy do ciągników, Traktory, ciągniki,
Traktory do trawników, Traktory ogrodnicze, Traktory ogrodowe do transportu.
521355
(220) 2020 11 25
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka SÓL& KARMEL

(210)
(731)

(531) 03.13.04, 27.05.01, 05.03.13, 25.05.02, 29.01.15
(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.
521396
(220) 2020 11 25
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO PACK
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Wata do celów kosmetycznych, patyczki
z waty do celów kosmetycznych, płatki do celów kosmetycznych.
(210)
(731)

521417
(220) 2020 11 26
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa

Nr ZT07/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PGE2050

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz
badania rynkowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi wydawnicze, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych).
521436
(220) 2020 11 25
GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) let’s move Gdańsk forward

(210)
(731)

(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Ekonomiczne prognozy, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Reklama, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
public relations, 36 Doradztwo w sprawach finansowych,
Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 Budowa
i naprawa magazynów, Budownictwo, 41 Organizowanie
i prowadzenie konferencji.
(210)
(731)
(540)
(540)

521443
(220) 2020 11 25
FUNDACJA LEGII, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
#GOTOWIDOPOMOCY L

(531) 26.01.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Zbiórka funduszy na cele dobroczynne,
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Prowadzenie zbiórek funduszy
celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków
i sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób objętych opieką
fundacji, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla osób potrzebujących, Zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup leków oraz materiałów
higienicznych dla pacjentów oddziałów szpitalnych, Zbiórka
funduszy na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji szkoleń
specjalistycznych dla personelu medycznego, Usługi zbiórki
funduszy na cele stypendiów fundowanych dla dzieci i młodzieży, dla nie pełnosprawnych sportowców, kombatantów,
żołnierzy niepełnosprawnych w wyniku działań bojowych,
usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu szkół
klubów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych w sprzęt
sportowy i rehabilitacyjny, Finansowanie działań mających
na celu przygotowanie zawodowe osób nie pełnosprawnych fizycznie i umysłowo, Finansowanie inwestycji zwią-
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zanych z działalnością sportową, służbą zdrowia i pomocą
społeczną, usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, Usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, konferencyjnych, budynków i obiektów konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych
i hotelowych, usługi wynajmowania nieruchomości do prowadzenia działalności hotelowej, do prowadzenia usług
medycznych i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne, oraz
do prowadzenia usług gastronomicznych, Wynajmowanie
nieruchomości nie zabudowanych, Sponsorowanie imprez
kulturalnych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Usługi w zakresie kart
rabatowych na cele kulturalne dla młodych ludzi, Udzielanie
informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 41 Organizacja festynów, imprez dobroczynnych
połączonych ze zbiórką funduszy, Organizacja i finansowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja i finansowanie imprez rozrywkowych i edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi kształcenia
i nauczania, organizowanie spotkań biznesowo-sportowych,
przyjęć okolicznościowych, organizowane i prowadzenie
wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w celach kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizacji sympozjów, seminariów i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetologii w zakresie: dietetyki, medycyny, rehabilitacji, kosmetyki,
rekreacji, sportu, ekologii, usługi klubów, rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie pokazów mody i spektakli teatralnych, , organizowanie i prowadzenie wystaw, pokazów,
koncertów, konferencji, zjazdów, , seminariów, konkursów
i spotkań w tym związanych z historią i tradycją polski, , organizowanie i prowadzenie kampanii upowszechniających
idee oraz wartości, niesione przez edukację, kulturę fizyczną
i sport, budowanie w społeczeństwie, pozytywnych wzorców opartych na kulturze fizycznej i sporcie, udostępnianie, obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), zapewnianie
sprzętu, obiektów i usług, muzealnych, organizowanie przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez i, zawodów
sportowych, usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, kluby, zdrowia, kluby fitness, siłownie, prowadzenie klubu golfowego, tenisowego, , organizowanie i prowadzenie
zawodów, treningów i nauki dyscyplin i gier sportowych, ,
organizowanie i prowadzenie treningów i nauki dyscyplin
sportowych, nauki i, treningów w zakresie tańca, zapewnienie dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych, oraz innych akcesoriów lub sprzętu niezbędnych do uczestnictwa
w zajęciach, sportowych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek, gazet, broszur, poradników, , podręczników i innych
materiałów drukowanych, publikowanie w Internecie książek, , gazet, broszur, poradników, podręczników w formie
nieprzeznaczonej do zapisu na, komputerze, wypożyczanie
taśm filmowych, zapisanych nośników informacji, dźwięku,
i obrazu, zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji i/lub
kształcenia, usługi, organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych w celu propagowania, edukacji ekologicznej i zachowań proekologicznych, usługi edukacji ekologicznej, , edukacji w zakresie odzyskiwania i recyklingu odpadów,
usługi w zakresie organizacji, konferencji, seminariów i sympozjów w celu nawiązania współpracy międzynarodowej,
w dziedzinie nauki, medycyny, rozrywki, edukacji, rekreacji
i sportu, wynajmowanie, terenów parkowych i rekreacyjnych
służących organizacji imprez rozrywkowych i, turystycznych, udzielanie informacji dotyczącej usług wymienionych
powyżej, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, sprawdzanie predyspozycji, do wykonywania
wskazanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie kształcenia i, rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe i prowa-
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dzenie warsztatów oraz treningów w, zakresie zarządzania
działalnością charytatywną, usługi prowadzenia warsztatów,
treningów w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie, pracowni specjalistycznych
w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, prelekcji, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie książek, usługi, wydawnicze, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, poradnictwo, fankluby, dystrybucja
filmów, nagrań video i programów telewizyjnych, organizacja imprez, rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, świadczenie usług sportowych
i, rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
udostępnianie obiektów i, sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu, rekreacyjnego
i sportowego dla szkół, organizacji, ośrodków i innych placówek, usługi, rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
usługi szkół [edukacja] w tym szkoły, sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby, zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, szkolenia
ruchowe dla dzieci, świadczenie, usług rozrywkowych dla
dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka /, edukacja], terapia psychologiczna dla małych dzieci, 43 Usługi charytatywne w tym dostarczanie żywności osobom potrzebującym, Dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub
w trudnej sytuacji życiowej, Dostarczanie odzieży i obuwia
osobom potrzebującym, Dostarczanie środków sanitarnych,
higienicznych i medycznych osobom potrzebującym, Usługi prowadzenia pensjonatów, domów turystycznych, domów opieki, ośrodków wypoczynkowych, ośrodków opieki
dziennej, hoteli, moteli, hosteli, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mitingi, narady, imprezy okolicznościowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

521453
(220) 2020 11 26
Herba Drug, s.r.o., Smižany, SK
(znak słowno-graficzny)
DiXi świstaki

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 szampony, suche szampony, żele pod prysznic
dla dzieci, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kosmetyki dla dzieci, szampony dla dzieci, piana do kąpieli, pianki
do stylizacji włosów, pianka pod prysznic i do kąpieli, odżywki do włosów, płyny do włosów, preparaty do prostowania
włosów, mydła, mydło dezodoryzujące, przeciwpotowe
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło migdałowe,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kremy do opalania, olejki do opalania do celów kosmetycznych, mleczka do opalania [kosmetyki], emulsje do opalania (kosmetyczne), kosmetyki, kremy
kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, preparaty do demakijażu, substancje do szorowania, oleje czyszczące, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], antyperspiranty [przybory
toaletowe], preparaty kosmetyczne do odchudzania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą-

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

czone preparatami do usuwania makijażu, kremy wybielające do skóry, olejek migdałowy, olejek bergamotowy, olejek
jaśminowy, olejek lawendowy, olejek różany, cytrynowe olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencja
mięty [olejek eteryczny], aromatyczne olejki eteryczne, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, aromaty [olejki eteryczne],
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, balsamy
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maski kosmetyczne, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, wazelina kosmetyczna,
pomady do celów kosmetycznych, wosk do wąsów, woda
kolońska, woda lawendowa, zapachy do ciała, produkty perfumeryjne, bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], esencje eteryczne, piżmo [wyroby perfumeryjne],
mieszaniny zapachowe potpourri, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, środki stosowane po goleniu, preparaty do pielęgnacji
paznokci, puder do twarzy, talk kosmetyczny, środki ścierne
i polerskie, woda utleniona do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, kosmetyki do makijażu, rzęsy sztuczne, waciki
do celów kosmetycznych, żele do wybielania zębów, pasta
do zębów, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, terpentyna do odtłuszczania, roztwory do szorowania, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do udrażniania rur, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania],
antypoślizgowy wosk do podłóg, antypoślizgowe płyny
do podłóg, środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty
do polerowania, wosk do parkietów, kremy do polerowania,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, kamień polerski, pumeks, róż polerski, materiały
ścierne, papier ścierny szmerglowy, płótno szmerglowe, rdza
(preparaty do usuwania -), preparaty do odbarwiania, preparaty wygładzające [krochmal], lakiery (środki do usuwania -),
popiół wulkaniczny do czyszczenia, wosk do butów, pasta
do butów, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki
do konserwacji skóry [pasty], kreda czyszcząca, soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, amoniak [alkalia lotne]
stosowany jako detergent, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, kadzidełka na patyczkach, preparaty
do prania, środki do namaczania prania, środki zmiękczające do tkanin, mydła do ożywiania koloru tkanin, preparaty
do wywabiania plam, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, soda wybielająca, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), wosk pralniczy, preparaty antystatyczne do celów
domowych, saszetki zapachowe do bielizny, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], środki
odświeżające powietrze (zapachowe), 5 chusteczki odkażające, mydła dezynfekujące, środki odkażające, środki bakteriobójcze, antyseptyki, preparaty do dezynfekcji rąk, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące
(do celów higienicznych), tabletki wspomagające opalanie,
suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe,
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, mineralne
suplementy diety, suplementy diety zawierające olej lniany,
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suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy
diety zawierające białko, albuminowe artykuły żywnościowe
do celów medycznych, preparaty albuminowe do celów
medycznych, leki wzmacniające, wzmacniające (leki -), wody
mineralne do celów medycznych, sole wód mineralnych,
sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli do celów
medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
napoje stosowane w lecznictwie, zioła lecznicze, herbata
lecznicza, korzenie lecznicze, żywność dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne, żelatyna do celów medycznych, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt.
(210) 521454
(220) 2020 11 26
(731) Herba Drug, s.r.o., Smižany, SK
(540) (znak słowny)
(540) ŚWISTAKI
(510), (511) 3 szampony, suche szampony, żele pod prysznic
dla dzieci, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kosmetyki dla dzieci, szampony dla dzieci, piana do kąpieli, pianki
do stylizacji włosów, pianka pod prysznic i do kąpieli, odżywki do włosów, płyny do włosów, preparaty do prostowania
włosów, mydła, mydło dezodoryzujące, przeciwpotowe
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło migdałowe,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kremy do opalania, olejki do opalania do celów kosmetycznych, mleczka do opalania [kosmetyki], emulsje do opalania (kosmetyczne), kosmetyki, kremy
kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, preparaty do demakijażu, substancje do szorowania, oleje czyszczące, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], antyperspiranty [przybory
toaletowe], preparaty kosmetyczne do odchudzania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kremy wybielające do skóry, olejek migdałowy, olejek bergamotowy, olejek
jaśminowy, olejek lawendowy, olejek różany, cytrynowe olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencja
mięty [olejek eteryczny], aromatyczne olejki eteryczne, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, aromaty [olejki eteryczne],
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, balsamy
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maski kosmetyczne, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, wazelina kosmetyczna,
pomady do celów kosmetycznych, wosk do wąsów, woda
kolońska, woda lawendowa, zapachy do ciała, produkty perfumeryjne, bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], esencje eteryczne, piżmo [wyroby perfumeryjne],
mieszaniny zapachowe potpourri, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, środki stosowane po goleniu, preparaty do pielęgnacji
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paznokci, puder do twarzy, talk kosmetyczny, środki ścierne
i polerskie, woda utleniona do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, kosmetyki do makijażu, rzęsy sztuczne, waciki
do celów kosmetycznych, żele do wybielania zębów, pasta
do zębów, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, terpentyna do odtłuszczania, roztwory do szorowania, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do udrażniania rur, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania],
antypoślizgowy wosk do podłóg, antypoślizgowe płyny
do podłóg, środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty
do polerowania, wosk do parkietów, kremy do polerowania,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, kamień polerski, pumeks, róż polerski, materiały
ścierne, papier ścierny szmerglowy, płótno szmerglowe, rdza
(preparaty do usuwania -), preparaty do odbarwiania, preparaty wygładzające [krochmal], lakiery (środki do usuwania -),
popiół wulkaniczny do czyszczenia, wosk do butów, pasta
do butów, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki
do konserwacji skóry [pasty], kreda czyszcząca, soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, amoniak [alkalia lotne]
stosowany jako detergent, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, kadzidełka na patyczkach, preparaty
do prania, środki do namaczania prania, środki zmiękczające do tkanin, mydła do ożywiania koloru tkanin, preparaty
do wywabiania plam, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, soda wybielająca, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), wosk pralniczy, preparaty antystatyczne do celów
domowych, saszetki zapachowe do bielizny, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], środki
odświeżające powietrze (zapachowe), 5 chusteczki odkażające, mydła dezynfekujące, środki odkażające, środki bakteriobójcze, antyseptyki, preparaty do dezynfekcji rąk, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące
(do celów higienicznych), tabletki wspomagające opalanie,
suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe,
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, mineralne
suplementy diety, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy
diety zawierające białko, albuminowe artykuły żywnościowe
do celów medycznych, preparaty albuminowe do celów
medycznych, leki wzmacniające, wzmacniające (leki -), wody
mineralne do celów medycznych, sole wód mineralnych,
sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli do celów
medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
napoje stosowane w lecznictwie, zioła lecznicze, herbata
lecznicza, korzenie lecznicze, żywność dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne, żelatyna do celów medycznych, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne
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do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt.
521455
(220) 2020 11 26
BRILLAW KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
MIKULSKI & PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILLAW BY MIKULSKI & PARTNERS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządzania kancelarią prawną, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie aktów i przepisów prawnych,
komentarzy do aktów i przepisów prawnych i/lub innych
informacji z różnych dziedzin prawa, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie baz danych, publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne w postaci
elektronicznej, w tym materiały promocyjne i reklamowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki,
czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy,
rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, obrazy, rysunki
i fotografie, publikacje internetowe i elektroniczne z dziedziny prawa i biznesu, bazy danych, cyfrowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty pamięci, pamięci USB, dyski zewnętrzne, 16 czasopisma prawnicze i biznesowe, książki o tematyce prawnej i biznesowej,
publikacje z dziedziny prawa i biznesu, materiały drukowane,
w tym papierowe materiały promocyjne i reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury,
ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy,
raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, wizytówki, karty niekodowane
magnetycznie, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier
listowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe
obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety,
nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy,
mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, przezrocza, druki,
odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania, w tym:
pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka
kartonowe lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki
na listy, kasetki na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru maché, 35 usługi polegające na świadczeniu
pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi informacyjne i doradcze
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
informacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem,
usługi w zakresie przygotowywania zeznań podatkowych,
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usługi w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie badań rynkowych,
w tym rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie
wyceny przedsiębiorstw, usługi w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, targów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi
w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych,
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, 36 usługi
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach finansowych i ubezpieczeniowych, usługi doradcze
w zakresie finansów i ubezpieczeń, zarządzanie aktywami
finansowymi, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, windykacja należności, 41 usługi w zakresie edukacji prawnej,
usługi edukacyjne i szkoleniowe w dziedzinie prawa i biznesu, publikowanie dokumentów i materiałów z dziedziny prawa i biznesu, w tym publikowanie ich online i na nośnikach
papierowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, szkoleń, warsztatów, wykładów i wystaw o tematyce
prawnej i biznesowej, usługi w zakresie prowadzenia błoga
o tematyce prawnej i biznesowej, usługi w zakresie udostępniania publikacji elektronicznych on-line, usługi w zakresie
tłumaczeń, 45 usługi w zakresie badań prawnych, usługi
w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości, usługi
prawne, usługi adwokatów, radców prawnych, rzeczników
patentowych i doradców podatkowych, usługi asystentów
prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, w tym świadczone online,
usługi w zakresie dostarczania informacji prawnych, usługi
w zakresie kompilacji informacji prawnych, usługi w zakresie
mediacji i arbitrażu, usługi w zakresie monitorowania praw
na dobrach materialnych i niematerialnych, usługi w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach i sporach
toczących się przed urzędami i sądami, usługi polegające na świadczeniu pomocy przy tworzeniu umów, usługi
w zakresie sporządzania ekspertyz i opinii prawnych, usługi
w zakresie sprawdzania standardów i praktyk stosowanych
w działalności gospodarczej w celu zapewnienia ich zgodności z prawem, usługi prawne w zakresie licencjonowania
baz danych, oprogramowania komputerowego, koncepcji
franczyzowych, dostępu do materiałów drukowanych, filmowych, telewizyjnych i wideo, usługi prawne w zakresie licencjonowania praw własności intelektualnej, usługi prawne
w zakresie rejestracji domen internetowych, usługi w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach i sporach
związanych z domenami internetowymi, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, w tym świadczone online, usługi prawne pro bono.
521524
(220) 2020 11 30
HAJKA LUCYNA ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI
HAJKA, Milewko
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Hajka. Polskie od podstaw
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, tusze i półtusze wieprzowe, wołowe, cielęce, baranie, mięso porcjowane, mięso
konfekcjonowane, przetwory z mięsa, potrawy na bazie mięsa, ekstrakty mięsne, pasztety z wątróbki, pasztety mięsne,
mięsne pasty do pieczywa, konserwy mięsne, flaki, tłuszcze
zwierzęce, smalec, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa,
podroby mięsne, mięso pakowane próżniowo, wędliny, wyroby wędliniarskie, wędliny plasterkowane i paczkowane,
wędzonki, mięso i wyroby mięsne świeże i mrożone, paczkowane i porcjowane, przetwory z krwi, dziczyzna i jej przetwory, drób, przetwory z drobiu, ryby, przetwory z ryb, konserwy rybne, owoce morza, jaja, mleko i produkty z mleka,
sery, 31 pokarm dla zwierząt, 35 prowadzenie sklepu i/lub
hurtowni z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, sprzedaż
hurtowa i detaliczna mięsa, jego przetworów i drobiu, skup
i obrót w zakresie zwierząt rzeźnych, prowadzenie sprzedaży produktów spożywczych, wędliniarskich, mięsnych
i ich przetworów dla osób trzecich, organizacja targów handlowych i reklamowych, 40 uboje i rozbiory bydła i trzody,
konserwowanie żywności, wędzenie żywności.
521555
(220) 2020 11 27
ELASTOMERY AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +AIB

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 24.13.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.01,
26.04.12
(510), (511) 1 gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, kleje [klejenie], mieszaniny klejące do stosowania
w produkcji, mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią
[inne niż farby], preparaty do klejenia, spoiwa na bazie kauczuku [substancje klejące] do użytku przemysłowego, środki
klejące, 6 beczki metalowe, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budowlane materiały metalowe, kliny metalowe, konstrukcje metalowe, listwy metalowe, metalowe
bloki konstrukcyjne, metalowe elementy wykończeniowe
[obramienia] stosowane w budownictwie, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, profile aluminiowe, profile
metalowe, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe,
zatrzaski metalowe, 16 banery wystawowe z papieru, broszury drukowane, drukowane foldery informacyjne, kalendarze, katalogi, koperty, książki, materiały, drukowane, okładki,
obwoluty [materiały papiernicze], opakowania kartonowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, papier do pisania [listowy], papierowe materiały biurowe, publikacje drukowane,
teczki [artykuły biurowe], wizytówki, 17 artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, artykuły wykonane z kauczuku
syntetycznego do uszczelniania, elastomery, folia poliuretanowa do użytku jako ochrona przed wilgocią, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folie izolacyjne, folie
metalowe izolacyjne, guma surowa lub półprzetworzona,
gumowe ograniczniki do drzwi, izolacje przeciwwilgociowe
budynków (substancje do -), izolacyjne masy uszczelniające,
kit uszczelniający, kleje izolacyjne, lakiery izolacyjne, laminowana bariera przeciwko przedostawaniu się pary, laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], listwy izolacyj-
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ne, masy uszczelniające, materiały do uszczelniania, materiały
izolacyjne, maty izolacyjne, mieszanki mas uszczelniających
do uszczelniania i łączenia, mieszanki uszczelniające, niemetalowe węże elastyczne, papier izolacyjny, paski pokryte
substancjami klejącymi do stosowania w produkcji, paski
uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], pokrycia z tworzyw sztucznych używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, półprzezroczyste materiały
elastyczne do izolacji okien, półwykończona guma w postaci profili, półwykończona guma w postaci pasków, powłoki
izolacyjne, przędza kauczukowa nie do celów włókienniczych, rurki gumowe, środki do uszczelniania okien i drzwi,
w postaci szczeliwa, szczeliwa, taśmy izolacyjne, taśmy, paski
i błony klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), tkaniny
izolacyjne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki
niemetalowe, uszczelnienia przeciw przeciągom, uszczelnienia wodoodporne, uszczelnienia z tworzyw sztucznych,
wilgoć w budynkach (substancje do izolacji przeciw -), włókna do celów izolacyjnych, włókna wulkanizowane, włókna
z tworzyw sztucznych nie do celów włókienniczych, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, konstrukcje
przenośne niemetalowe, laminaty (nie z metalu), listwy niemetalowe, materiały niemetalowe do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, niemetalowe bloki konstrukcyjne, odporne na wilgoć membrany z materiałów z tworzyw sztucznych, profile niemetalowe dla budownictwa, 20 beczki i beczułki, niemetalowe, kliny, nie z metalu, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do okien, śruby [wkręty]
niemetalowe, zatrzaski niemetalowe, 35 agencje importowe
i eksportowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych, reklama,
wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), zarządzanie bazami danych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: profile aluminiowe, profile metalowe, uszczelki niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, taśmy, paski
i błony klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), folie
izolacyjne, laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], listwy metalowe, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, paski pokryte substancjami klejącymi do stosowania
w produkcji, paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające
z kauczuku syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], guma surowa lub półprzetworzona, półwykończona guma w postaci pasków, kleje do użytku w przemyśle
budowlanym, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe,
śruby [wkręty] niemetalowe, kliny nie z metalu, elastomery,
materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: profile aluminiowe, profile metalowe, uszczelki
niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, taśmy uszczelniające
(niemetalowe -), folie izolacyjne, laminowane folie z tworzyw
sztucznych [półprodukty], listwy metalowe, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, paski pokryte substancjami klejącymi do stosowania w produkcji, paski uszczelniające z gumy,
paski uszczelniające z kauczuku syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], guma surowa lub półprzetworzona, półwykończona guma w postaci pasków, kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe, śruby [wkręty] niemetalowe, kliny,
nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: profile aluminiowe, profile metalowe, uszczelki niemetalowe, uszczelnienia

35

z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, taśmy, paski i błony
klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), folie izolacyjne, laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty],
listwy metalowe, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, paski
pokryte substancjami klejącymi do stosowania w produkcji,
paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku
syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona],
guma surowa lub półprzetworzona, półwykończona guma
w postaci pasków, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe, śruby
[wkręty] niemetalowe, kliny nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: profile aluminiowe, profile metalowe, uszczelki
niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, taśmy uszczelniające
(niemetalowe -), folie izolacyjne, laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], listwy metalowe, listwy
izolacyjne, listwy niemetalowe, paski pokryte substancjami
klejącymi do stosowania w produkcji, paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku syntetycznego,
pianka poliuretanowa [półprzetworzona], guma surowa lub
półprzetworzona, półwykończona guma w postaci pasków,
kleje do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe,
metalowe wkręty dociskowe, śruby [wkręty] niemetalowe,
kliny nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 36 dzierżawa lub wynajem
budynków, inwestowanie w nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie kredytów, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy
nieruchomości, usługi w zakresie organizowania kredytów,
usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi
izolacyjne, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem maszyn budowlanych, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka metali, przetwarzanie gumy, wulkanizacja [obróbka materiałów]
521557
(220) 2020 11 27
AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIB

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.01
(510), (511) 1 gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, kleje [klejenie], mieszaniny klejące do stosowania w produkcji, mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], preparaty do klejenia, spoiwa na bazie
kauczuku [substancje klejące] do użytku przemysłowego,
środki klejące, 6 beczki metalowe, budowlane elementy
konstrukcyjne z metalu, budowlane materiały metalowe,
kliny metalowe, konstrukcje metalowe, listwy metalowe,
metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budownictwie,
obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, profile alu-
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miniowe, profile metalowe, śruby metalowe, metalowe
wkręty dociskowe, zatrzaski metalowe, 16 banery wystawowe z papieru, broszury drukowane, drukowane foldery
informacyjne, kalendarze, katalogi, koperty, książki, materiały drukowane, okładki, obwoluty [materiały papiernicze],
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
papier do pisania [listowy], papierowe materiały biurowe,
publikacje drukowane, teczki [artykuły biurowe], wizytówki,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły
wykonane z kauczuku syntetycznego do uszczelniania, elastomery, folia poliuretanowa do użytku jako ochrona przed
wilgocią, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych,
folie izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, guma surowa lub
półprzetworzona, gumowe ograniczniki do drzwi, izolacje
przeciwwilgociowe budynków (substancje do -), izolacyjne masy uszczelniające, kit uszczelniający, kleje izolacyjne,
lakiery izolacyjne, laminowana bariera przeciwko przedostawaniu się pary, laminowane folie z tworzyw sztucznych
[półprodukty], listwy izolacyjne, masy uszczelniające, materiały do uszczelniania, materiały izolacyjne, maty izolacyjne,
mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łączenia,
mieszanki uszczelniające, niemetalowe węże elastyczne,
papier izolacyjny, paski pokryte substancjami klejącymi
do stosowania w produkcji, paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], pokrycia z tworzyw sztucznych
używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien,
półwykończona guma w postaci profili, półwykończona
guma w postaci pasków, powłoki izolacyjne, przędza kauczukowa nie do celów włókienniczych, rurki gumowe, środki
do uszczelniania okien i drzwi, w postaci szczeliwa, szczeliwa, taśmy izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, taśmy
uszczelniające (niemetalowe -), tkaniny izolacyjne, tworzywa
sztuczne półprzetworzone, uszczelki niemetalowe, uszczelnienia przeciw przeciągom, uszczelnienia wodoodporne,
uszczelnienia z tworzyw sztucznych, wilgoć w budynkach
(substancje do izolacji przeciw -), włókna do celów izolacyjnych, włókna wulkanizowane, włókna z tworzyw sztucznych nie do celów włókienniczych, wstępnie ukształtowane
komponenty izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 budowlane
(konstrukcje -) niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, laminaty (nie z metalu), listwy niemetalowe, materiały niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych,
niemetalowe bloki konstrukcyjne, odporne na wilgoć membrany z materiałów z tworzyw sztucznych, profile niemetalowe dla budownictwa, 20 beczki i beczułki, niemetalowe,
kliny, nie z metalu, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt
niemetalowy do okien, śruby [wkręty] niemetalowe, zatrzaski niemetalowe, 35 agencje importowe i eksportowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, przetwarzanie danych, reklama, wynajem maszyn
lub urządzeń biurowych, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), zarządzanie bazami danych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: profile aluminiowe,
profile metalowe, uszczelki niemetalowe, uszczelnienia
z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, taśmy, paski i błony
klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe folie izolacyjne,
laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], listwy metalowe, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, paski
pokryte substancjami klejącymi do stosowania w produkcji,
paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku
syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona],
guma surowa lub półprzetworzona, półwykończona guma
w postaci pasków, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe, śruby
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[wkręty] niemetalowe, kliny nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: profile aluminiowe, profile metalowe, uszczelki niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne,
taśmy, paski i błony klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), folie izolacyjne, laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], listwy metalowe, listwy izolacyjne,
listwy niemetalowe, paski pokryte substancjami klejącymi
do stosowania w produkcji, paski uszczelniające z gumy,
paski uszczelniające z kauczuku syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], guma surowa lub półprzetworzona, półwykończona guma w postaci pasków, kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe, śruby [wkręty] niemetalowe, kliny,
nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: profile aluminiowe, profile metalowe, uszczelki niemetalowe, uszczelnienia
z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, taśmy, paski i błony
klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), folie izolacyjne, laminowane folie z tworzyw sztucznych [półprodukty],
listwy metalowe, listwy izolacyjne. listwy niemetalowe, paski
pokryte substancjami klejącymi do stosowania w produkcji,
paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku
syntetycznego, pianka poliuretanowa [półprzetworzona],
guma surowa lub półprzetworzona, półwykończona guma
w postaci pasków, kleje do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe, metalowe wkręty dociskowe, śruby
[wkręty] niemetalowe, kliny nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, zaprawy izolacyjne,
usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: profile aluminiowe, profile metalowe,
uszczelki niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych,
taśmy izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), folie izolacyjne, laminowane folie
z tworzyw sztucznych [półprodukty], listwy metalowe, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, paski pokryte substancjami klejącymi do stosowania w produkcji, paski uszczelniające z gumy, paski uszczelniające z kauczuku syntetycznego,
pianka poliuretanowa [półprzetworzona], guma surowa lub
półprzetworzona, półwykończona guma w postaci pasków,
kleje do użytku w przemyśle budowlanym, śruby metalowe,
metalowe wkręty dociskowe, śruby [wkręty] niemetalowe,
kliny nie z metalu, elastomery, materiały izolacyjne, tkaniny
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 36 dzierżawa lub wynajem
budynków, inwestowanie w nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie kredytów, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy
nieruchomości, usługi w zakresie organizowania kredytów,
usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi
izolacyjne, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wynajem maszyn budowlanych, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka metali, przetwarzanie gumy, wulkanizacja [obróbka materiałów]
521576
(220) 2020 11 30
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW SADEKS,
Nowy Kłopoczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) SADEKS spółdzielnia producentów

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.13, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, rozsady warzyw szklarniowych i gruntowych,
sadzonki, flance, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych,
owocowych i warzyw, materiał szkółkarski, nasiona do sadzenia, żywność i napoje dla zwierząt, 35 usługi importowe
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych I zagranicznych, organizowanie i prowadzenie ekologicznych gospodarstw rolnych, usługi prowadzenia
sprzedaży w hurtowniach i/lub sklepach, poprzez agentów
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących
towarów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
świeże owoce i warzywa, owoce i warzywa gotowane, konserwowane, mrożone i suszone, przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe i warzywne, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, rozsady warzyw szklarniowych i gruntowych,
sadzonki, flance, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych,
owocowych i warzyw, materiał szkółkarski, nasiona do sadzenia, żywność i napoje dla zwierząt, nawozy i środki ochrony
roślin, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, składowanie, magazynowanie,
magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie,
sortowanie, konfekcjonowanie, rozładunek, załadunek i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo
w zakresie transportu i spedycji.
521610
(220) 2020 12 02
FLAMINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RR FERRA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież: sukienki, bluzki, spodnie, swetry, kurtki, płaszcze.
521613
(220) 2020 12 02
MALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) VILLA RUBINSTEIN
(510), (511) 41 rezerwowanie miejsc na pokazy, świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi
(210)
(731)

37

w zakresie rezerwacji teatralnych, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie przedstawień
na żywo, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji
związanych z rozrywką, organizowanie pokazów w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
publikowanie czasopism, publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, usługi zespołów muzycznych i orkiestr, 43 oferowanie zakwaterowania
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów,
usługi pensjonatów, świadczenie usług przez hotele i motele, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach
i mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, informacja o usługach restauracyjnych, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, rezerwacja stolików w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla
gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], usługi prywatnego klubu kolacyjnego,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie
bankietów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
521614
(220) 2020 12 02
MALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) MALAYA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, środków
farmaceutycznych, materiałów medycznych, suplementów diet, usługi sprzedaży detalicznej świadczonej on-line
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
(210)
(731)
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z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami dietetycznymi, zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem
leków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi
aptek, 36 organizacja najmu nieruchomości handlowych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem budynków, wynajem apartamentów, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, 39 wynajem motocykli, wynajem pojazdów
użytkowych, wynajem samochodów, wynajem łodzi, wynajem skuterów do transportu, wynajmowanie pojazdów,
wypożyczanie jednostek pływających, wypożyczanie łodzi
motorowych, wypożyczanie żaglówek, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki
sztuki, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 43 usługi pensjonatów, usługi obiektów gościnnych,
świadczenie usług przez hotele, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 44 porady w zakresie farmakologii, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
sporządzanie receptur w aptekach, udzielanie informacji
dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących
przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji
farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, wydawanie środków farmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi.
521636
(220) 2020 12 01
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kobral
(510), (511) 1 środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom.
(210)
(731)

521664
(220) 2020 12 02
PETRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grain Cat

Nr ZT07/2021

(531)

03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 05.11.11, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.22, 29.01.15
(510), (511) 31 piasek, żwirek dla zwierząt, aromatyzowany żwirek dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, aromatyzowana ściółka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
35 sprzedaż karmy dla zwierząt domowych, sprzedaż piasku,
żwirku dla zwierząt domowych, sprzedaż ściółki dla zwierząt,
sprzedaż aromatyzowanej ściółki i aromatyzowanego żwirku
dla zwierząt, sprzedaż pokarmu dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521752
(220) 2020 12 04
WALO ŁUKASZ POSEJDON, Łuków
(znak słowno-graficzny)
FIZZ

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 8 ręczne szatkownice kuchenne, noże kuchenne, noże kuchenne do obierania, obieraczki do warzyw, nieelektryczne, obieraczki do owoców, nieelektryczne, sztućce
stołowe [noże, widelce i łyżki], sztućce z metali szlachetnych
do krojenia, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, 21 deski do krojenia, słomki do picia.
(210)
(731)
(540)
(540)

521777
(220) 2020 12 05
ŚLEDZIOWSKI JAKUB C5STUDIO, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA LATANIA.PL

(531) 27.05.01, 29.01.04, 15.01.13
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

521797
(220) 2020 12 04
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
4 CALM COMPLEX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki
ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność
do celów medycznych, preparaty do celów medycznych,
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów

Nr ZT07/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne.

39

(540) BIRRA BIER PIWO BEER BIERE CERVEZA Tkamy
najlepsze piwo WEBER Piwo jasne Alk. 5, 8%

521829
(220) 2020 12 07
LA MAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA MAMMA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, katalogi, foldery, książki, czasopisma,
fotografie, kalendarze, notesy, materiały biurowe, materiały do pisania, materiały do rysowania, pudełka ozdobne,
25 ubrania, nakrycia głowy, obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

521835
(220) 2020 12 04
WARGALA JOANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BeReady Masters Cup

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 35 promowanie towarów i usług w formie sponsorowanych wydarzeń sportowych, usługi marketingowe,
usługi menadżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli dla celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczania indywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie
521845
(220) 2020 12 08
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.16, 02.01.15, 05.03.11,
05.11.15
(510), (511) 32 piwo.
521846
(220) 2020 12 08
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIRRA BIER PIWO BEER BIERE CERVEZA Tkamy
najlepsze piwo WEBER Piwo jasne Alk. 4, 5%
(210)
(731)

(531)

05.11.15, 05.07.02, 15.03.03, 24.17.05, 25.01.15, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14, 02.01.15
(510), (511) 32 piwo.
521847
(220) 2020 12 04
GRUPA WIZMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Vizmed.app
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi.
(210)
(731)

521855
(220) 2020 12 07
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo
podwodne, budownictwo portowe, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien,
murarstwo, nadzór budowlany, naprawy podwodne, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego.
521940
(220) 2020 12 08
GRASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAREN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe.
521958
(220) 2020 12 09
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfecta WARSAW TOKYO NEW YORK 100% BIO
RETINOL ROŚLINNY BAKUCHIOL
(210)
(731)

(531)

05.05.22, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów,
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony,
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku

Nr ZT07/2021

jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs,
eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk,
kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające do skóry,
toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia
zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane
wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy,
olejki do włosów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające
nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole do kąpieli
do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła,
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż
do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała,
peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji
ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy,
płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk,
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne
do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne
do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery
do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki
do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała,
serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania,
preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło
migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
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aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny],
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty
odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy,
środki do usuwania lakieru, olejek lawendowy, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry
[pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych,
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.
522014
(220) 2020 12 10
MULTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MULTILOG
(510), (511) 35 reklama związana z transportem i dostawą,
usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 39 spedycja,
spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów
drogą lądową, logistyka transportu, transport, transport
lądowy, transport kontenerów, transport samochodowy,
transport cysternami, transport pojazdów, transport helikopterowy, transport bagażu, transport bagażowy, transport
pasażerski, transport strzeżony, transport paczek, transport
dokumentów, transport pieniędzy, transport drogowy,
transport lotniczy, transport powietrzny, transport wodny,
transport towarów, organizowanie transportu, rezerwacja
transportu, rezerwowanie transportu, usługi transportowe,
transport pojazdów mechanicznych, strzeżony transport
towarów, transport wyposażenia domu, nocny transport
paczek, transport drogowy farmaceutyków, transport drogą
kurierską, transport materiałów budowlanych, organizowanie transportu towarów, usługi transportu żywności, wypożyczanie środków transportu, usługi transportu pojazdami,
wynajem pojazdów transportowych, usługi pośrednictwa
transportowego, transport i dostawy towarów, transport
i składowanie towarów, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, strzeżony transport przedmiotów wartościowych, pakowanie artykułów do transportu, organizowanie transportu i podróży, pakowanie towarów podczas
transportu, magazynowanie ładunku przed transportem,
odbiór, transport i dostawa towarów, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi charytatywne, mianowicie
zapewnianie transportu, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, udzielanie informacji dotyczących
transportu ładunku, usługi rezerwacji w zakresie transportu,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu towarów, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi doradcze związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi informa(210)
(731)
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cyjne związane z transportem, usługi doradztwa związane
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat
transportu samochodowego, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajem modułów
i pojemników, do magazynowania i transportu, odbieranie,
transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, udzielanie
informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską,
spedycja ładunku drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu, usługi przewoźnika, usługi
przewozu ładunków, usługi przewozowe towarów, przechowywanie ładunku przed przewozem, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi informacyjne w zakresie przewozu
ładunku, składowanie, składowanie ładunków, składowanie
towarów, transport i składowanie, magazynowanie i składowanie, pakowanie i składowanie towarów, składowanie
i dostarczanie towarów, składowanie towarów w transporcie,
składowanie towarów w magazynach, składowanie kontenerów i ładunków, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, składowanie towarów przed i po transporcie, magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi
związane z magazynowaniem towarów, przeładunek kontenerów, usługi przeładunkowe, składowanie niebezpiecznych
materiałów, usługi transportu niebezpiecznych odpadów,
wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, składowanie kontenerów, pakowanie towarów do kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania.
522024
(220) 2020 12 10
MULTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTILOG

(210)
(731)

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.02
(510), (511) 35 reklama związana z transportem i dostawą,
usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, 39 spedycja,
spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów
drogą lądową, logistyka transportu, transport, transport
lądowy, transport kontenerów, transport samochodowy,
transport cysternami, transport pojazdów, transport helikopterowy, transport bagażu, transport bagażowy, transport
pasażerski, transport strzeżony, transport paczek, transport
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dokumentów, transport pieniędzy, transport drogowy,
transport lotniczy, transport powietrzny, transport wodny,
transport towarów, organizowanie transportu, rezerwacja
transportu, rezerwowanie transportu, usługi transportowe,
transport pojazdów mechanicznych, strzeżony transport
towarów, transport wyposażenia domu, nocny transport
paczek, transport drogowy farmaceutyków, transport drogą
kurierską, transport materiałów budowlanych, organizowanie transportu towarów, usługi transportu żywności, wypożyczanie środków transportu, usługi transportu pojazdami,
wynajem pojazdów transportowych, usługi pośrednictwa
transportowego, transport i dostawy towarów, transport
i składowanie towarów, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, strzeżony transport przedmiotów wartościowych, pakowanie artykułów do transportu, organizowanie transportu i podróży, pakowanie towarów podczas
transportu, magazynowanie ładunku przed transportem,
odbiór, transport i dostawa towarów, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi charytatywne, mianowicie
zapewnianie transportu, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, udzielanie informacji dotyczących
transportu ładunku, usługi rezerwacji w zakresie transportu,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu towarów, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi doradcze związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, usługi doradztwa związane
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, udzielanie informacji na temat
transportu samochodowego, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajem modułów
i pojemników, do magazynowania i transportu, odbieranie,
transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, wynajem
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, udzielanie
informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską,
spedycja ładunku drogą morską, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi przewozu, usługi przewoźnika, usługi
przewozu ładunków, usługi przewozowe towarów, przechowywanie ładunku przed przewozem, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi informacyjne w zakresie przewozu
ładunku, składowanie, składowanie ładunków, składowanie
towarów, transport i składowanie, magazynowanie i składowanie, pakowanie i składowanie towarów, składowanie
i dostarczanie towarów, składowanie towarów w transporcie,
składowanie towarów w magazynach, składowanie kontenerów i ładunków, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, składowanie towarów przed i po transporcie, magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi
związane z magazynowaniem towarów, przeładunek kontenerów, usługi przeładunkowe, składowanie niebezpiecznych
materiałów, usługi transportu niebezpiecznych odpadów,

Nr ZT07/2021

wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, składowanie kontenerów, pakowanie towarów do kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania.
522025
(220) 2020 12 09
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI
I PIECE, Zduny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO POZYTYWNA ENERGIA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.03, 01.15.05, 05.01.20
(510), (511) 11 piecyki opalane drewnem, piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego], kominki, piece grzewcze, piece na paliwa stałe, piece
na węgiel drzewny, piece kuchenne, piece na gorące powietrze, piece kociołkowe, wkłady kominkowe, kominki metalowe odlewane, 41 organizowanie i prowadzanie konferencji
i seminariów, publikacja czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, organizacja szkoleń, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie tekstów
522042
(220) 2020 12 10
MOTO PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Składamy się z najlepszych części
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części zamiennych i akcesoriów do naprawy i obsługi
pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach,
usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych
i sprzętu czyszczącego, urządzeń i instalacji do oświetlania,
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych, mat drzwiowych, klejów,
preparatów do odmrażania, preparatów zapobiegających
zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów antykorozyjnych,
olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych
i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży konwencjonalnej jak
i przez Internet, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw,
pośrednictwo i doradztwo handlowe w handlu pojazdami, informacja handlowa dotycząca pojazdów lądowych,
usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej, prowadzenie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kraju oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
(210)
(731)
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usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów,
usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, montaż i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwiających
obsługę pojazdów oraz usługi serwisowe systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej, 39 magazynowanie pojazdów,
części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów lądowych,
holowanie, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów,
wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania
towarów z wyłączeniem dostarczania (wydawania) druków
i elektronicznych nośników danych z zapisanymi danymi
w celu przekazywania informacji technicznych dotyczących
części samochodowych i wyposażenia warsztatowego dla
użytkowników tych części i wyposażenia, zwłaszcza właścicieli warsztatów samochodowych i sprzedawców części
samochodowych, dystrybucja przesyłek, spedycja, usługi
kurierskie, wynajmowanie magazynów, usługi logistyczne
w zakresie informacji o składowaniu i transporcie non stop,
42 montaż i instalacja specjalistycznych programów komputerowych do kompleksowej obsługi pojazdów mechanicznych podczas ich diagnostyki, napraw i serwisowania.
(210) 522049
(220) 2020 12 10
(731) DELOR ADAM, Nisko
(540) (znak słowny)
(540) TELEDYSKER
(510), (511) 41 produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja filmów wideo, produkcja graficznych fragmentów
filmowych, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja
radiowa, filmowa i telewizyjna, usługi związane z produkcją
rozrywki w formie filmów, produkcja wcześniej nagranych
filmów wideo, produkcja piosenek do filmów, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, produkcja
filmów, spektakli, produkcja filmów w celach rozrywkowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
szkoleniowych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja
filmów wideo i DVD, produkcja studiów filmowych, taśmy
wideo (produkcja filmów na -), produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych.
522058
(220) 2020 12 10
KUC ANDRZEJ, KUC MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE KARMEL SPÓŁKA
CYWILNA, Panki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karmel
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, guma do żucia, sezamki,
37 usługi budowlane.
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522060
(220) 2020 12 10
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCIEBUSKA 11

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.07.25, 06.07.05, 05.01.06, 07.01.08,
12.01.10
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i i reklam również w sieci
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni
użytkowej, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości,
lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich.
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522061
(220) 2020 12 10
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nuss Milk

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 30 kremy czekoladowe i orzechowe, czekolada,
słodycze.
522096
(220) 2020 12 10
CHEMIKALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Braniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekobran GOLD EKOGROSZEK

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 03.01.16, 03.01.04
(510), (511) 4 węgiel, węgiel mineralny, węgiel drzewny [paliwo], brykiety, brykiety drzewne, podpałki, granulki drzewne
do ogrzewania [paliwo], granulki skompresowanego włókna
wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, koks, paliwa kopalne, pył węglowy [paliwo], 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, usługi
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 39 transport
towarów, składowanie, pakowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie towarów.
(210) 522109
(220) 2020 12 11
(731) Vink Holding B.V., Didam, NL
(540) (znak słowny)
(540) POLIGARD
(510), (511) 6 szklarnie z metalu, konstrukcje nośne szklarni,
metalowe, szklarnie o szkielecie metalowym, 19 szklarnie
niemetalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

522110
(220) 2020 12 11
Vink Holding B.V., Didam, NL
(znak słowno-graficzny)
poligard

(531) 05.03.15, 07.03.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 szklarnie z metalu, konstrukcje nośne szklarni,
metalowe, szklarnie o szkielecie metalowym, 19 szklarnie
niemetalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe.

Nr ZT07/2021

522126
(220) 2020 12 11
82078
(320) 2020 11 24
(330) JM
British American Tobacco (Brands) Limited,
Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Embassy
(210)
(310)
(731)

(531) 01.01.05, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy,
bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe
do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby
tytoniowe do podgrzewania.
522128
(220) 2020 12 14
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultowy Browar Staropolski Vegańskie Beer Piwo
Beer Cerveza Birra Bier
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 28.03.99, 28.05.99
(510), (511) 32 piwo.
522129
(220) 2020 12 14
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultowy Browar Staropolski Vegan Beer Piwo Beer
Cerveza Birra Bier
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 28.03.99, 28.05.99
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

522130
(220) 2020 12 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
DARZ BÓR

(531) 05.03.02, 05.07.07, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.
(210)
(731)

522132
(220) 2020 12 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski

Nr ZT07/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(531) 26.11.03, 26.04.04, 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)

522133
(220) 2020 12 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(531) 26.04.04, 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)

522136
(220) 2020 12 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(531) 26.04.04, 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)

522139
(220) 2020 12 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE G GOLD QUALITY
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(531) 26.04.04, 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) 522141
(220) 2020 12 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE G GOLD QUALITY
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(531) 26.04.04, 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)

522142
(220) 2020 12 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE G GOLD QUALITY
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(531) 26.04.04, 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)

522156
(220) 2020 12 14
GNAT AND COMPANY LIMITED, Road Town, VG
(znak słowno-graficzny)
CHINA TANG

(531) 26.04.12, 26.04.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi kawiarni i barów,
usługi koktajlbarów, usługi cateringowe, usługi osobistych
kucharzy, usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów,
przygotowywanie żywności i posiłków na wynos.
522159
(220) 2020 12 14
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigalex

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły
higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, żyw-
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ność dla niemowląt, wywary do celów farmaceutycznych,
herbaty lecznicze, lecznicze napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT07/2021

dziany edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie]
522204
(220) 2020 12 14
VENDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST GYM

(210)
(731)

522166
(220) 2020 12 14
PIETRASZEK PAULINA, Krempachy
(znak słowno-graficzny)
PP

(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole
i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, laski do chodzenia,
parasolki i parasole (duże), 25 części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu związane
z odzieżą i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe.
522186
(220) 2020 12 14
ŁYSAKOWSKA JOLANTA FABRYKA KREATYWNOŚCI,
Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabryka Kreatywności
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja widowisk, przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia|, publikowanie
książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, spraw-

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych, usługi trenera osobistego, usługi siłowni, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, wynajmowanie obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

522213
(220) 2020 12 15
ZIELIŃSKA-FUTYMA ANNA ANNAZ_F123, Sanok
(znak słowno-graficzny)
ZeStrychu Handmade

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 40 robótki ręczne - produkcja na zamówienie,
przeróbki odzieży - produkcja na zamówienie, szycie - produkcja na zamówienie, usługi krawieckie - produkcja na zamówienie.
522235
(220) 2020 12 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella Bio based
(210)
(731)

Nr ZT07/2021
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(531) 26.04.15, 05.03.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(210) 522251
(220) 2020 12 15
(731) FUJITSU LIMITED, Kawasaki, JP
(540) (znak słowny)
(540) GLOVIA Smart PROFOURS
(510), (511) 9 komputery, serwery komputerowe, sprzęt
komputerowy do przechowywania danych, sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne, ładowalne i nieładowalne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania przedsiębiorstwami, mianowicie zarządzania sprzedażą, zarządzania danymi sprzedażowymi, zarządzanie zaopatrzeniem,
zarządzanie danymi dotyczącymi zaopatrzenia, zarządzanie dostawami i zamówieniami, zarządzanie danymi dostaw
i zamówień, zarządzanie produkcją i zarządzanie danymi
produkcji, 42 programowanie komputerów, wypożyczanie
komputerów, hosting serwerów, wynajmowanie serwerów WWW, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w związku
z zarządzaniem w działalności gospodarczej, mianowicie
zarządzaniem sprzedażą, zarządzaniem danymi sprzedaży, zarządzaniem zaopatrzeniem, zarządzaniem danymi
dotyczącymi zaopatrzenia, zarządzaniem dostawami i zamówieniami, zarządzaniem danymi dostawy i zamówień,
zarządzaniem produkcją i danymi dotyczącymi produkcji,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na chmurze nie do pobrania do zarządzania
biznesem, mianowicie zarządzania sprzedażą, zarządzania
danymi sprzedaży, zarządzania zaopatrzeniem, zarządzania
danymi dotyczącymi zaopatrzenia, zarządzania dostawami
i zamówieniami, zarządzania danymi dostaw i zamówień,
zarządzanie produkcją i zarządzanie danymi produkcji, doradztwo i badania w zakresie technologii informatycznych
w dziedzinie informatyki, analityki, zarządzania danymi,
strategii cyfrowej, komputerów, bezpieczeństwa komputerów i sieci, architektury przedsiębiorstwa w celu dostosowania procesów i strategii biznesowych do odpowiednich
rozwiązań technologicznych, aplikacji, oprogramowania
komputerowego i strategii systemów komputerowych,
przetwarzania w chmurze, systemów komputerowych
i projektowania systemów komputerowych, usługi konsultingowe w dziedzinie projektowania, wyboru, wdrażania
i użytkowania sprzętu komputerowego i systemów oprogramowania na rzecz osób trzecich, usługi konsultingowe
w dziedzinie przetwarzania w chmurze, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych i wirtualnych środowisk komputerowych poprzez przetwarzanie w chmurze
obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przechowywania danych
w chmurze, usługi komputerowe, mianowicie usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi komputerowe, mianowicie elektroniczne przechowywanie i odzyskiwanie
danych, usługi pomocy technicznej, mianowicie rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów
ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym, usługi projektowania systemów komputerowych
dla osób trzecich, analiza systemów komputerowych, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów dla osób trzecich,
usługi konsultingowe w dziedzinie przetwarzania w chmurze obliczeniowej, udostępnianie wirtualnych systemów
komputerowych i wirtualnych środowisk komputerowych
poprzez przetwarzanie w chmurze obliczeniowej.
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522330
(220) 2020 12 17
CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) JUST DO RUN.
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby,
teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki,
bluzy, bojówki, botki, bryczesy, chodaki, chustki - apaszki,
chusty - odzież, czapki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn
i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta,
płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry,
szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty,
trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, 35 sprzedaż takich
towarów jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy,
bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki,
botki, bryczesy, chodaki, chustki - apaszki, chusty - odzież,
czapki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet
i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież
ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn
i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podkoszulki, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy,
spódnice spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki szorty, trencze, wiatrówki,
ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki kosmetyczki,
kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby,
teczki, zestawy podróżne.
(210)
(731)

522335
(220) 2020 12 17
NEXTERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTLET NEXTERIO
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie informacji handlowej,
agencji importowo - eksportowych, organizowanie wystaw
i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych,
usługi reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej
towarów: wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumen-
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ty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe,
brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, gres,
terakota, kleje, drewniane elementy wyposażenia wnętrz,
drzwi, schodów, podłóg drewnianych, paneli podłogowych i ściennych, materiałów budowlanych, mebli łazienkowych, meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra, wykładzin, dywanów, chodników, wycieraczek, mat, dywaników łazienkowych, firan, zasłon, chemii komplementarnej,
artykułów do wyposażenia salonu, sypialni, jadalni, kuchni,
łazienki wraz z oświetleniem, sprzedaż świec, dyfuzorów
zapachowych, kosmetyków oraz akcesoriów do ww. asortymentów.
522455
(220) 2020 12 21
WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogrod Swiatel.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 21 Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Naczynia ceramiczne, Naczynia na napoje, Ozdobne
kule szklane, Ozdoby z porcelany, Podkładki, Skarbonki,
Termosy, Breloki do kluczy nie z metalu, Grzebienie, Kosmetyczki na przybory toaletowe, 28 Gry i zabawki, Karty
do gry, Figurki do zabawy i akcesoria do nich, Gry planszowe, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Piłki plażowe,
Zabawki wypchane, Klocki edukacyjne, Ozdoby choinkowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Lalki, Zabawki
dmuchane, Układanki [puzzle], Skakanki, Latawce, Sztuczki
magiczne, Pozytywki (zabawki), Zabawki muzyczne, Gry
towarzyskie, Upominki dla gości w formie drobnych zabawek, Marionetki, Piłki gumowe, Bąki [zabawki], Zabawki
do ściskania, Misie pluszowe, Zabawkowe zestawy wiaderek z łopatkami, Zabawki typu mobile [ruchome zabawki
do zawieszania nad łóżeczkami niemowląt], Samochody
do zabawy, Figurki do zabawy, Zabawki zawierające skarbonki, Zabawkowe zegary i zegarki, Zabawki tryskające
wodą, Zabawki nakręcane, Jo-jo [zabawki do gry], Artykuły
papierowe na przyjęcia, Papierowe czapeczki na przyjęcia, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi związane
ze sportem i kulturą, Usługi parków tematycznych i parków
rozrywki, Usługi edukacyjne i szkoleniowe dostarczane
w lub w związku z parkami tematycznymi, Przedstawienia
sceniczne na żywo, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi
parków tematycznych w dziedzinie rozrywki, Zabawa, Publikacje multimedialne, Występy na żywo postaci w kostiumach, Przedstawienia teatralne, Przedstawienia muzyczne,
Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe, Usługi
parków rozrywki
522469
(220) 2020 12 21
ŻUŻLOWY KLUB SPORTOWY POLONIA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT07/2021

(540) ŻUŻLOWY KLUB SPORTOWY POLONIA BYDGOSZCZ

(531)

01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.03.01,
26.03.05, 05.13.01, 05.13.08, 05.03.13, 05.03.16, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.22
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizowania targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej - Internetu, prasy, radia i telewizji, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklamy, sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego w wyspecjalizowanych sklepach,
41 usługi w zakresie: rozrywki i rekreacji w zakresie organizowania zabaw i gier rozrywkowych, konkursów, gier sportowych, pikników, festynów i widowisk, koncertów muzycznych
i folklorystycznych, organizowania i prowadzenia konferencji,
sympozjów, zjazdów oraz edukacji - kursy, szkolenia, wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
organizowania obozów sportowych i zawodów sportowych,
prowadzenia zajęć fitness, wypożyczania sprzętu sportowego, wynajmowania stadionu, udostępnienia obiektów i urządzeń sportowych, udostępnienia ośrodków rekreacji, usług
trenerskich, wynajmowania obiektów sportowych i stadionu,
organizowania zawodów sportowych.
522482
(220) 2020 12 22
IBDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBDS Sp. z o.o. Biuro Inżynieryjne

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 11 łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno - kanalizacyjna, instalacje kanalizacyjne, 37 doradztwo
inżynieryjne [budownictwo], budowa obiektów inżynierii
wodno - lądowej, inżynieria wodno - lądowa w zakresie
nawadniania, doradztwo w zakresie inżynierii wodno - lądowej [usługi budowlane], nadzór budowlany w zakresie
projektów inżynierii wodno - lądowej, konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, budowa infrastruktury wodno - lądowej, budownictwo wodno - lądowe, odnawianie
instalacji wodno - kanalizacyjnych, usługi budownictwa
wodno - lądowego, usługi budownictwa podziemnego
wodno - lądowego, inżynieria wodno - lądowa w zakresie
terenów wiejskich, wznoszenie szalunków dla inżynierii
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wodno - lądowej, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno - lądowej, inżynieria wodno - lądowa
w zakresie terenów rolniczych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno - kanalizacyjnych, usługi inżynierii
wodno - lądowej w zakresie budownictwa podwodnego,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, usługi doradcze w zakresie naprawy
konstrukcji inżynierii wodno - lądowej, konserwacja obiektów inżynierii wodno - lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, inżynieria wodno - lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu budynków
wodą powodziową, konserwacja obiektów inżynierii wodno - lądowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego
sprzętu tnącego, inżynieria wodno - lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, nadzór
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno - lądowej, naprawa systemów kanalizacji, usługi czyszczenia kanalizacji, konserwacja rur kanalizacyjnych,
serwisowanie rur kanalizacyjnych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, renowacja rur kanalizacyjnych, instalacja urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie
kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, porady dotyczące zapobiegania
blokowaniu się rur wodno - kanalizacyjnych, 42 prace inżynieryjne, testy inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania
inżynieryjne, usługi inżynieryjne, inżynieria wodno - lądowa, prowadzenie badań inżynierskich, dostarczanie raportów inżynieryjnych, badania projektów inżynieryjnych,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie inżynierii budowlanej,
usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno - lądowej,
usługi planowania w zakresie inżynierii wodno - lądowej,
usługi rysowania w zakresie inżynierii wodno - lądowej,
monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie struktur inżynierii wodno - lądowej, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
konstrukcji inżynierii wodno - lądowej.
522500
(220) 2020 12 23
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) łaciaty i ja
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem
oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne
produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki
ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe,
serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka,
tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka, mleko do kawy
(zabielacze do kawy), śmietanka do kawy.
(210)
(731)
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(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.01, 26.11.03,
26.11.07, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia dla dorosłych.
522515
(220) 2020 12 23
IGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 18.01.11, 26.11.03, 26.11.09, 26.13.25
(510), (511) 39 transport lądowy, transport ładunków, transport kolejowy, organizowanie transportu, rezerwowanie
transportu, logistyka transportu, maklerstwo transportowe,
transport frachtu pociągiem, transport towarów koleją, wynajmowanie transportu kolejowego, rezerwowanie transportu
kolejowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport
i składowanie towarów, transport i dostawy towarów, usługi
czarterowego transportu kolejowego, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane
z transportem, usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, usługi informacyjne związane z transportem towarów, dzierżawa
palet do transportu lub składowania towarów, wypożyczanie
palet i kontenerów do transportu towarów, usługi w zakresie
dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego,
usługi spedycyjne, magazynowanie ładunków, składowanie
towarów w magazynach, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], załadunek i rozładunek towarów.
522576
(220) 2020 12 26
PREMIUM CLINIC WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM CLINIC

(210)
(731)

522514
(220) 2020 12 23
ATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATUM

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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522602
(220) 2020 12 23
KLAWITER JAKUB MEDIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
#jeszczedobry

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.25
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, komputery, sprzęt
komputerowy, telefony, telefony komórkowe, 12 pojazdy
i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, 25 odzież,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 522606
(220) 2020 12 23
(731) SAKTURA MARIA, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 04.03.19, 05.13.01, 05.13.04, 05.13.08, 05.13.25
(510), (511) 16 afisze, albumy na autografy, albumy dla niemowląt, albumy fotograficzne, albumy do zdjęć, albumy
do wklejania, albumy na naklejki, albumy upamiętniające
wydarzenia, aplikacje z papieru, arkusze papieru, arkusze
do pakowania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły papiernicze do pisania, artykuły do korektorowania
i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, banery wystawowe z papieru, bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloczki karteczek samoprzylepnych, bloki listowe, bloki
papierowe, chusteczki higieniczne, czasopisma branżowe,
dekoracje na stół z papieru, dekoracyjne ozdoby do ołówków, dekoracyjny papier do pakowania, długopisy kolorowe,
druki, druki w formie obrazów, druki litograficzne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane zaproszenia, dyplomy drukowane,
emblematy papierowe, etykiety papierowe, figurki z papieru,
fiszki, flamastry, folie do okładania książek, fotografie, gumki
do ścierania, gumki - nakładki na ołówek, historyjki obrazkowe, historyjki obrazkowe drukowane w gazetach, kalendarze, kalendarze adwentowe, kalendarze biurkowe, kalendarze książkowe, kalkomanie ścienne, drukowane kalkomanie
do haftu lub materiałowych aplikacji, kalkomanie na sucho,
kalkomanie na gorąco, kartki do korespondencji, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty
do kolekcjonowania, karty obrazkowe, kołonotatniki, komiksy, koperty, kreda, kredki ołówkowe, kredki świecowe, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla dzie-
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ci, książki dla dzieci, książki edukacyjne, książki upominkowe,
książki z grafiką, książki z obrazkami, książki z rozkładanymi
obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci, linijki, litograficzne
dzieła sztuki, markery, pisaki, materiały do pisania, materiały do rysowania, naklejki, naklejki na samochody, notatniki,
notesy, obrazy, obrazy artystyczne, odbitki, okładki książek,
okładki notatników, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki dla
artystów, opakowania na prezenty, oprawione plakaty, oprawy do obrazów, ozdoby do ołówków, pamiętniki i dzienniki, papierowe etykietki na prezenty, papierowe podstawki,
papierowe ozdoby do ciast, papierowe torby na prezenty,
pastele, periodyki, pieczątki pamiątkowe, pióra i długopisy,
piórniki, plakaty, plakietki, podkładki na biurko, podręczniki, pojemniki kartonowe, pojemniki na biurko, pojemniki
na długopisy, portrety, powieści, powieści graficzne, prace
kaligraficzne, przewodniki, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, pudełka papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje graficzne, reprodukcji
fotograficzne, ryciny, rysunki, rysunki satyryczne, serwetki
jednorazowe, szkice, szkolne zeszyty, szyldy papierowe, tabliczki adresowe, tatuaże usuwalne, teczki papierowe, terminarze, torby papierowe do pakowania, torby papierowe
na zakupy, transparenty z papieru, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, zakładki do książek, zakładki indeksujące,
zaproszenia, zeszyty, znaczki okolicznościowe, 21 bidony rowerowe, butelki do picia, ceramiczne skarbonki, ceramiczne
statuetki, cukiernice, czajniczki do herbaty, doniczki gliniane,
doniczki szklane, doniczki okienne, doniczki ozdobne z porcelany, dozowniki mydła, dzbanki, dzbanki kuchenne, figurki
ceramiczne, figurki szklane, figurki z porcelany, filiżanki i kubki, foremki do babeczek, foremki do ciastek, formy cukiernicze, gąbki do ciała, karafki, karmniki dla ptaków, kieliszki,
kubki, kubki do napojów, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki plastikowe, kubki papierowe, kubki termiczne,
kufle, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, młynki
do soli, młynki do pieprzu, mydelniczki, naczynia, ozdoby ceramiczne, ozdoby porcelanowe, ozdoby szklane, papierowe
foremki do pieczenia, pieprzniczki, podstawki pod świeczki,
pojemniki na odchody zwierząt [kuwety], porcelana, pudełka na żywność, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe,
pudełka na herbatę, pudełka na kawę, pudełka na ciastka,
rękawice do piekarnika, rzeźby ceramiczne, rzeźby kryształowe, rzeźby porcelanowe, rzeźby szklane, serwisy do kawy
i herbaty, skarbonki, słoiki, statuetki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, solniczki, ścierki, świeczniki, szczoteczki do zębów, szczotki do czyszczenia obuwia, szczotki
do sprzątania, szczotki do czyszczenia zwierząt, szczotki
do czesania zwierząt, szkło ozdobne, szmatki do czyszczenia, szmatki do przecierania okularów, tace do ciast, talerze,
termosy, terraria, wałki do ciasta, wazony, zastawa stołowa,
25 apaszki, buty sznurowane, buty robocze, buty płócienne,
buty wsuwane, buty skórzane, buty za kostkę, buty sportowe, buty damskie, buty męskie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, bezrękawniki, dzianina [odzież],
koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, podkoszulki
sportowe, podkoszulki na ramiączkach, stroje plażowe, bluzy
sportowe, swetry, szaliki, rękawiczki, spodnie, spodnie jeansowe, spodnie sportowe, spodnie dresowe, krótkie spodnie,
bluzki, skarpetki, 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez socjalnych,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie szkoleń i szkolenia biznesowego, doradztwo
zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących książek, edukacja, edukacja
dorosłych, edukacja dzieci, edukacja przedszkolna, edukacja
językowa, gry internetowe nie do pobrania, fotografia, malowanie twarzy, kursy rysunku, tresura zwierząt, trening posłu-

Nr ZT07/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

szeństwa dla zwierząt, wystawianie zwierząt, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych,
nauczanie w opiece nad zwierzętami domowymi.
522622
(220) 2020 12 28
WILLA BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stara Galicja
(510), (511) 29 ajvar jako pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka
jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula
konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
czipsy odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, konserwowy czosnek, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa,
filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, jadalne
gniazda ptaków, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, nieżywe, hummus, ikra rybia przetworzona, imbirowy dżem, jajka, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, zupy
jarzynowe jako przetwory, jogurty, owoce kandyzowane,
kapusta kiszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior,
kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa [kimchi],
klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe,
koktajle mleczne, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty
rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki [nieżywe], krokiety, olej
kukurydziany, kumys jako napój mleczny, langusty, nieżywe,
lecytyna spożywcza, lukrowane (owoce -), łosoś martwy, łój
spożywczy, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło,
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne,
mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, albumina mleczna, mleko albuminowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
proteinowe, mleko ryżowe [substytut mleka], mleko sojowe
[namiastka mleka], mleko z orzeszków ziemnych do celów
kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą
mleka, nasiona spożywcze, olej kostny, jadalny, olej palmowy
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego
spożywczy, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane
wodorosty, olej z orzechów palmowych jako żywność, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, nieżywe, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy
owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, pektyna do celów
spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane,
poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, rodzynki, rosół, roślinne soki do gotowania, żywność produkowana z ryb, ryby
konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, sałatki warzywne, sardynki martwe, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, nieżywe, smalec, wsoczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania, solone
mięso, solone ryby, strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie martwe, śmietana jako produkt
mleczarski, tahini [pasta z ziarna sezamowego], pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk martwy, warzywa gotowane, warzywa
(210)
(731)
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konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
wątroba, pasztet z wątróbki wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki
zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zup, zwierzęcy szpik kostny jadalny, żelatyna, żółtka
jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty
kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, brioszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy, bułka
tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, chow-chow [przyprawa], chutney [gęsty sos, przyprawa], ciasta, aromaty do ciast inne niż esencje, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka,
ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier,
cukierki, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, napoje na bazie czekolady, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, drożdże do ciast, enzymy do ciast, galaretki
owocowe [słodycze], gałka muszkatołowa, glazury do szynki,
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki
[przyprawa], grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, herbatniki, imbir
[przyprawa], imbirowe pieczywo (piernik), mąka jęczmienna,
jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao,
kanapki, kapary, karmelki [cukierki], kasza manna, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące
kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup [sos], zagęszczacze do kiełbasy, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy na bazie
mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem
angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], mąka kukurydziana, płatki
kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga [potrawa na wodzie lub mleku], kurkuma do żywności, kuskus [kasza], lody
spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lód
do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier
do ciast, majonezy, makarony, maltoza, marcepan, marynaty,
potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka, mąki orzechowe, melasa do celów spożywczych, mięsne sosy, mięso w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, mrożony jogurt [lody spożywcze], muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty
do napojów [inne niż esencje], napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, orzechy
w czekoladzie, produkty spożywcze na bazie owsa, owies
gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa,
pasta z soi [przyprawy], paszteciki, pesto, pielmieni [pierogi
z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze,
placki, sosy z pomidorów, pralinki, prażona kukurydza [popcorn], propolis, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przyprawy, ptifurki [ciasteczka], puddingi, relish - sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw,
mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka ryżowe, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siekany
czosnek [przyprawa], siemię lniane do celów spożywczych
dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki
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naturalne, ekstrakt ze słodu do celów spożywczych, słód
do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, sos
sojowy, sorbety, sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy sałatkowe, spaghetti, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy, szafran [przyprawa], tabule [sałatka z kuskus], tako, tapioka, tarty (z owocami), tortille, wanilia [aromat], wareniki [pierogi z nadzieniem], wermiszel, wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła konserwowane
[przyprawy], esencje do żywności inne niż esencje eteryczne
i oleje aromatyczne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane, piwo imbirowe,
jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, syropy do lemoniady, preparaty do sporządzania likierów, litowa woda, wody mineralne [napoje], napoje bezalkoholowe na bazie miodu, mleko
migdałowe [napój], mleko orzechowe [napój bezalkoholowy], bezalkoholowe napoje, esencje do produkcji napojów,
preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, orszada, soki owocowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój],
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje], 33 alkohol ryżowy,
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy,
curaçao [likier], dżin, nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], jabłecznik, cydr
[napój alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, alkohol z ryżu, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
522624
(220) 2020 12 24
DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturAgra

(210)
(731)
(540)
(540)
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522625
(220) 2020 12 24
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
Drosed Q SELECTION PERLICZKA

(531)

03.07.04, 03.07.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 05.07.02,
06.07.25, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 31 zwierzęta żywe, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego:
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych
na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj, 40 ubój zwierząt, 44 hodowla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

522628
(220) 2020 12 24
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
Drosed Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet drobiowy

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 22 pierze, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny,
konserwy mięsne, jaja, 31 zwierzęta żywe, pasza, karma dla
zwierząt, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, jaja wylęgowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny,
wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych,
jaj, 39 transport lądowy, wynajem samochodów, 40 ubój
zwierząt, 44 hodowla zwierząt.

(531)

25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 08.01.06, 08.05.25, 05.09.22, 27.07.01,
26.13.25
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu,
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw
mięsnych, jaj.
522642
(220) 2020 12 24
GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RJ Digital Management
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie wiadomości, poczta
elektroniczna, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dzie(210)
(731)
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dzinie informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego.
522654
(220) 2020 12 28
VFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VFM Real Estate
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.03, 26.11.02, 26.11.06,
26.11.12, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, agencja wynajmu
zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, finansowanie nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
usługi deweloperskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości i pozyskiwanie
środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, usługi deweloperskie polegające na zakupie
gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu
i sprzedaży wybudowanych lokali i domów, 37 budownictwo, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, betonowanie, budowa budynków
na zamówienie, budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa i naprawa magazynów, budowa konstrukcji
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stalowych na budynki, budowa stropów, budowa ścian, budowa fundamentów budynków, budowa hal sportowych,
budowa kompleksów biznesowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budownictwo przemysłowe, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja
izolacji termicznej w budynkach, izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, izolowanie
budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego,
konsultacje budowlane, nadzór budowlany, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad remontami
budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii
wodno - lądowej, rozbiórka budynków, usługi doradztwa
budowlanego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, wznoszenie
centrów handlowych, malowanie, malowanie budynków,
malowanie powierzchni budynków, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
murarstwo, usługi tynkowania, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków podczas
budowy, zabezpieczanie przed korozją, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, usługi zarządzania budową, usługi
wykonawców instalacji elektrycznych, budowanie nieruchomości, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, montaż płyt ściennych,
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, remontowanie
budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, wyrównywanie terenu budowy, wylewanie (układanie) fundamentów, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów przemysłowych,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane
z robotami budowlanymi, przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, podziemne prace budowlane w zakresie systemu
rur, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów,
instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych, roboty
ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, budowanie konstrukcji
żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych
i wznoszących, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego.
522670
(220) 2020 12 29
KHANCHANDANI CHANDANKUMAR CRK,
Sękocin Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) MEISTER tools

(531)

15.07.01, 15.07.19, 15.07.21, 29.01.14, 27.05.01, 14.07.01,
14.07.06, 14.07.09, 26.04.02, 26.04.22, 26.13.25
(510), (511) 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej
w sklepach stacjonarnych i poprzez sieć Internet następujących towarów narzędzia ręczne: klucze płaskie, klucze oczkowe, grzechotki, nasadki, klucze trox, zestawy kluczy, młotki
ślusarskie, młotki gumowe, siekiery, wkrętaki, uchwyty do bitów, nożyce, noże, pilniki, brzeszczoty, piły ręczne, szczypce i ściągacze, ściski, obcęgi, śrubokręty, elektronarzędzia:
wkrętarki, wiertarki, wiertarko wkrętarki, wiertarki udarowe,
wiertarki akumulatorowe, młotowiertarki, pistolety do kleju
na gorąco, lutownice, piły spalinowe, piły elektryczne, wyrzynarki, pilarki tarczowe, pilarki tarczowe stołowe, piły ukośnice,
pompy do wody, narzędzia pomiarowe: czujniki, kompasy,
koła pomiarowe, kątomierze, miarki, metrówki, poziomice,
suwmiarki, zestawy narzędzi pomiarowych, narzędzia ogrodowe: kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, podkaszarki,
nożyce elektryczne, pompy wodne, węże ogrodowe, nożyce, sekatory, opryskiwacze, akcesoria: tarcze do cięcia, tarcze
do szlifowania, krążki ścierne, akcesoria ogrodowe, akcesoria
budowlane, części zamienne do wyżej wymienionych urządzeń i przyborów
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT07/2021

prawne), usługi notariuszy, usługi notarialne, usługi prawne,
usługi prawne pro bono, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi
prawne w zakresie testamentów, usługi prawne dotyczące
praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące
rejestracji znaków towarowych, usługi prawne w zakresie
procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu
ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich,
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm,
usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych
praw, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi radców prawnych, usługi w zakresie
alternatywnego rozstrzygania sporów, [usługi prawne],
usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi
w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie
mediacji rozwodowej, usługi w zakresie pomocy prawnej,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne], usługi związane z własnością intelektualną,
uwierzytelnianie dokumentów prawnych.
522675
(220) 2020 12 29
RSI AIFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RSI AIFM ALTERNATIVE INVESTMENT FUND
MANAGER
(210)
(731)

522673
(220) 2020 12 29
MIRSKI MICHAŁ KANCELARIA ADWOKACKA, Płock
(znak słowno-graficzny)
Przed Sądem

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 45 usługi prawne, badania prawne, badania
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych,
porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo
w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, programy komputerowe
(licencjonowanie -) [usługi prawne], rozstrzyganie spraw
spornych, sporządzanie ekspertyz prawnych, świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
usługi kancelarii patentowych, usługi komornicze (usługi

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.18, 26.02.19
(510), (511) 36 usługi inwestowania w fundusze hedgingowe, usługi funduszy hedgingowych, usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzanie finansowe funduszami,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszem, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie
funduszami dla klientów prywatnych.
522679
(220) 2020 12 29
KOZA UNDERWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT LINE
(210)
(731)

Nr ZT07/2021
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(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 25 bielizna, bielizna ciążowa, bielizna [część garderoby], bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt,
bielizna funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bielizna nocna,
bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby], bielizna osobista i nocna, bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie],
bielizna wchłaniająca pot, body [bielizna], bokserki damskie
[bielizna], ciążowa bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim
rękawem i długimi nogawkami], damska bielizna, wstawki
do bielizny [części odzieży], suspensorium [bielizna osobista], połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], pasy
elastyczne wyszczuplające [bielizna], męska bielizna jednoczęściowa, halki [bielizna], jednoczęściowa bielizna damska
[body połączone z rajstopami], gorsety [bielizna damska],
gorsety [bielizna], długa bielizna, skarpety.
(210) 522701
(220) 2020 12 29
(731) GNIADEK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mazovia Cargo Express
(510), (511) 39 transport, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów, informacja
o magazynowaniu, konfekcjonowanie towarów, magazynowanie, magazynowanie i składowanie, magazynowanie
ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem,
magazynowanie paczek, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, organizowanie składowania towarów, pakowanie, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów na zamówienie i według
specyfikacji osób trzecich, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie towarów, pakowanie towarów do przeprowadzki, pakowanie towarów podczas transportu, pakowanie towaru, przechowywanie ładunku, przechowywanie
ładunku przed przewozem, składowanie i dostarczanie
towarów, składowanie towarów, towary (składowanie -),
transport i składowanie, transport i składowanie towarów,
tymczasowe przechowywanie dostaw, usługi dystrybucji
ładunków na paletach, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze w zakresie magazynowania
towarów, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania,
usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi magazynowe, usługi przechowywania paczek, usługi
składowania towarów, usługi w zakresie pakowania palet,
dostawa towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą
powietrzną, dystrybucja [transport] towarów drogą morską,
odbiór, transport i dostawa towarów, organizowanie wysyłki towarów, transport powietrzny cennych przedmiotów,
usługi agencji spedycyjnych, usługi przewozowe towarów,
usługi spedycyjne, usługi transportowe i dostawa drogą
powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów,
wysyłka towarów, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwowanie transportu powietrznego, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji
dotyczących transportu lotniczego, udzielanie informacji
związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek,
udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania
transportu towarów, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze w zakresie
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dystrybucji towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane z metodami
transportu, usługi pośrednictwa transportowego, usługi
rezerwacji w zakresie transportu powietrznego, dostarczanie paczek, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, lotnicze usługi kurierskie, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, usługi kurierskie, usługi kurierskie dotyczące towarów,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi
kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie [wiadomości lub
towary], powietrzny (transport -), transport powietrzny.
(210) 522704
(220) 2020 12 30
(731) SMIT MARIUSZ ŚCIANY MOBILNE, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) VIELE
(510), (511) 6 ścianki działowe z metalu (inne niż meble),
ścianki działowe metalowe (inne niż meblowe), ruchome
ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], ścianki działowe (metalowe), inne niż meble, metalowe ścianki
działowe, metalowe drzwi przesuwne, panele akustyczne metalowe, metalowe panele okładzinowe do budowy
ścian, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele
podłogowe, metalowe panele sufitowe, metalowe panele ścianek działowych, metalowe panele posiadające podwójną szybę, zawierające szkło uszczelniające, 19 ruchome ścianki działowe [ściany] z materiałów niemetalowych,
ścianki działowe niemetalowe, ścianki boczne (niemetalowe -), drzwi harmonijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne
z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe, drzwi
lustrzane, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe,
drzwi szklane, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych,
niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, szklane
drzwi przezroczyste do budynków, szklane drzwi do budynków, wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, panele akustyczne niemetalowe,
okładzinowe panele ścienne (niemetalowe -), niemetalowe
panele sufitowe, niemetalowe panele ścienne, drewniane
panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne
na ściany, niemetalowe ścianki przenośne, ścianki szczelne
niemetalowe, 20 ścianki działowe, ścianki działowe do biur
[meble], ścianki działowe do mebli, ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę,
ścianki działowe niemetalowe [meble], ścianki działowe
w postaci mebli [przepierzenia], wolnostojące biurowe
ścianki działowe, ścianki działowe z metalu [meble], przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe],
przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, parawany
[meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych,
parawany z jednym skrzydłem [meble], parawany [meble],
drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, biurka modułowe [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble],
dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, elementy
dzielące przestrzeń [meble], meble biurowe, meble, meble
biurowe metalowe, meble do użytku w publicznych toaletach, meble do wnętrz, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, przenośne panele działowe [meble],
panele do podziału pomieszczeń [meble], meble na miarę
(do zabudowy), meble metalowe, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne do zabudowy, przenośne ścianki
biurowe, ścianki działowe wystawowe.

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

522707
(220) 2020 12 29
DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) let’s GOCOOK akademia kulinarna

(210)
(731)

(531)

16.03.17, 16.03.25, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, prowadzenie i organizowanie warsztatów, szkoleń kulinarnych, 43 udostępnienie
pomieszczeń na spotkania, eventy kulinarne.
522721
(220) 2020 12 29
MAX INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAX INKASSO
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizowanie targów handlowych, doradztwo
biznesowe - outsourcing, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla(210)
(731)

Nr ZT07/2021

mowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach zaliczane do pracy biurowej, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań zaliczane do pracy
biurowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
w zakresie zakupu produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji
reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów
z konta, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja wiadomości zaliczana jako prace biurowe, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego
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online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomości, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, crowdfunding, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, firmy windykacyjne, fundusze inwestycyjne
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel
walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, wycena finansowa dotycząca ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości,
wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena
zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wymiana finansowa waluty wirtualnej,
wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, administrowanie domami czynszowymi, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo,
notowania giełdowe, ocena finansowa aktywów własności
intelektualnej, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, finansowanie pożyczek, pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą karl debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy zaliczane jako wycena finansowa, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, transfery elektroniczne wirtualnych walut,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących finansów, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów
sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi
finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, finansowe usługi likwidacji
przedsiębiorstw, usługi portfela elektronicznego dotyczące
usługi w zakresie płatności, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena
biżuterii, wycena dzieł sztuki, 38 agencje informacyjne, fora
zaliczane jako pokoje rozmów dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie

57

faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja podkastów, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej,
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń zaliczane jako usługi
telekomunikacyjne, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy
pisma ręcznego zaliczane jako grafologia, analizy systemów
komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów,
badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa,
badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki,
badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów inaczej skanowanie, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja zaliczane do wzornictwa przemysłowego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, testowanie, kontrolowanie pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich zaliczanych jako usługi
informatyczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, ocena jakości drewna
na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów
komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa czyli SaaS, pisanie techniczne, platforma jako usługa czyli PaaS, pomiary geodezyjne, pomiary
pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania
ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologicz-
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ne, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, eksploracja
podwodna zaliczana do akwanautyki, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi
w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie zaliczane do pomiarów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernictwo zaliczane do pomiarów, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 45 agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, audyty
zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa zaliczane jako opieka
osobista, gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie znaków
zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk
dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego zaliczanych jako usługi prawne, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona
osobista, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad
zwierzętami domowymi pod nieobecność właściciela, organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów,
planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc
przy zakładaniu kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi
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prawne w zakresie rejestrowanie nazw domen, usługi pomocy w sprawach spornych, stawianie tarota indywidualnym
osobom, śledzenie skradzionych przedmiotów, udzielanie licencji w ramach publikacji oprogramowania zaliczane jako
usługi prawne, usługi adwokackie, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji
ubioru, usługi dozorcze zaliczane jako concierge, usługi kremacyjne, usługi monitorowania prawnego, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi pogrzebowe,
usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi ratownictwa, usługi serwisów społecznościowych online, usługi
stróży nocnych, usługi w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, wynajem nazw domen
internetowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych,
wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie
sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie
gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.
522744
(220) 2020 12 30
WIŚNIEWSKI IGOR PSYCHOLOG MGR IGOR
WIŚNIEWSKI, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 02.09.01, 02.09.16, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi.
522755
(220) 2020 12 31
JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC HETMAN.
STANICA WĘDKARSKA, Stare Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIKOŁAJKI
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.14, 03.09.01, 03.09.24, 01.15.24, 14.01.13,
14.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 25.01.15,
26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwo rzemieślnicze,
piwo bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
porter, stout, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów
i produktów związanych z browarnictwem, usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz on-line gadżetów
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa.
522756
(220) 2020 12 31
JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC HETMAN.
STANICA WĘDKARSKA, Stare Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIKOŁAJKI
(210)
(731)

(540) UMS FUSION

(531) 01.13.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia monitorujące, elektryczne,
komputery, oprogramowanie, oprogramowanie do monitorowania pasiek i jakości powietrza, 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]
do monitorowania pasiek i jakości powietrza, tworzenie platform internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, usługi doradztwa informatycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

01.15.24, 27.05.01, 29.01.11, 03.09.01, 03.09.24, 14.01.13,
14.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 25.01.15,
26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwo rzemieślnicze,
piwo bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
porter stout, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów
i produktów związanych z browarnictwem, usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz on-line gadżetów
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa.
522761
(220) 2020 12 31
HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBAL Pharmaceuticals
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.
522763
(220) 2020 12 31
UMS FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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522768
(220) 2020 12 31
POLUBIEC RYSZARD ANTRA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
antra

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 agendy, kalendarze, linijki, materiały biurowe,
notatniki, notesy, organizery, pióra i długopisy, pióra kulkowe, piórniki, segregatory, skorowidze, terminarze, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, kołonotatniki, ołówki,
bruliony, 18 aktówki, etui na wizytówki, imitacje skóry, skóra
i imitacja skóry, skórzane aktówki na dokumenty, teczki, wyroby biurowe ze skóry i imitacji skóry, 35 agencje reklamowe,
reklama, publikacja reklam.
522769
(220) 2020 12 31
BOGUCKI DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE AIRLINE JACK, Maliszew
(540) (znak słowny)
(540) MURSA
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na karty [portfele], etui
na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, organizery podróżne przystosowane do bagażu, paski skórzane
[inne niż odzież], plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy,
teczki konferencyjne, teczki na nuty, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, puste torby na narzędzia, torby
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki,
walizki, 25 berety, chustki na głowę, cylindry jako kapelusze,
czapki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina jako
odzież, garnitury, kamizelki, kombinezony jako odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, mufki jako odzież, nakrycia głowy,
odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, paski jako odzież, pikowane kurtki jako odzież,
piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe,
(210)
(731)
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stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy)
na szyję, wyprawki dziecięce jako odzież.
(210) 522770
(220) 2020 12 31
(731) BOCHER PAWEŁ TERMOOPTIMA, Przęsocin
(540) (znak słowny)
(540) Bimini Motor Boats
(510), (511) 12 łodzie, w tym: łodzie rekreacyjne, łodzie
sportowe, łodzie motorowe, łodzie wiosłowe, łodzie wędkarskie, łodzie żaglowe, łodzie mieszkalne, jachty, jachty silnikowe, motorówki, pontony, promy, szalupy, barki [łodzie],
pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy podwodne,
pojazdy do poruszania się po morzu, fotele do łodzi, części
zamienne do łodzi, osprzęt łodzi, elektrycznie napędzane
pojazdy wodne, kadłuby statków, kanu, maszty do łodzi,
odbijacze dostatków, osprzęt łodzi i jachtów, ożebrowania
statków [wręgi, pogłębiarki [łodzie], ramy wręgowe], śruby
napędowe do łodzi, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe,
zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, żurawiki łodziowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych motorówek,
jachtów, jachtów silnikowych, pontonów, promów, szalup,
barek [łodzie], łodzi, w tym: łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wiosłowych, łodzi wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, pojazdów
do poruszania się po wodzie, pojazdów podwodnych, pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych
pojazdów do inspekcji podwodnych, elektrycznie napędzanych pojazdów wodnych, sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych części zamiennych do łodzi, osprzętu łodzi,
foteli do łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów do łodzi,
odbijaczy do statków, osprzętu łodzi i jachtów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych
do łodzi, wioseł, wioseł do canoe, wioseł rufowych, żurawików łodziowych, 37 montaż, naprawa i konserwacja motorówek, jachtów, jachtów silnikowych, pontonów, promów,
szalup, barek [łodzie], łodzi, w tym: łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wiosłowych, łodzi
wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, pojazdów do poruszania się po wodzie, pojazdów podwodnych,
pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych pojazdów do inspekcji podwodnych, elektrycznie
napędzanych pojazdów wodnych, montaż, naprawa i konserwacja części zamiennych do łodzi, osprzętu łodzi, foteli
do łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów do łodzi, odbijaczy do statków, osprzętu łodzi i jachtów, ożebrowania
statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych do łodzi, wioseł, wioseł do canoe, wioseł rufowych, żurawików
łodziowych.
(210) 522772
(220) 2020 12 31
(731) BOCHER PAWEŁ TERMOOPTIMA, Przęsocin
(540) (znak słowny)
(540) BIMINI
(510), (511) 12 łodzie, w tym: łodzie rekreacyjne, łodzie
sportowe, łodzie motorowe, łodzie wiosłowe, łodzie wędkarskie, łodzie żaglowe, łodzie mieszkalne, jachty, jachty silnikowe, motorówki, pontony, promy, szalupy, barki [łodzie],
pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy podwodne,
pojazdy do poruszania się po morzu, fotele do łodzi, części
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zamienne do łodzi, osprzęt łodzi, elektrycznie napędzane
pojazdy wodne, kadłuby statków, kanu, maszty do łodzi,
odbijacze dostatków, osprzęt łodzi i jachtów, ożebrowania
statków [wręgi, pogłębiarki [łodzie], ramy wręgowe], śruby
napędowe do łodzi, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe,
zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, żurawiki łodziowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych motorówek,
jachtów, jachtów silnikowych, pontonów, promów, szalup,
barek [łodzie], łodzi, w tym: łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wiosłowych, łodzi wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, pojazdów
do poruszania się po wodzie, pojazdów podwodnych, pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych
pojazdów do inspekcji podwodnych, elektrycznie napędzanych pojazdów wodnych, sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych części zamiennych do łodzi, osprzętu łodzi,
foteli do łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów do łodzi,
odbijaczy do statków, osprzętu łodzi i jachtów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych
do łodzi, wioseł, wioseł do canoe, wioseł rufowych, żurawików łodziowych, 37 montaż, naprawa i konserwacja motorówek, jachtów, jachtów silnikowych, pontonów, promów,
szalup, barek [łodzie], łodzi, w tym: łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wiosłowych, łodzi
wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, pojazdów do poruszania się po wodzie, pojazdów podwodnych,
pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych pojazdów do inspekcji podwodnych, elektrycznie
napędzanych pojazdów wodnych, montaż, naprawa i konserwacja części zamiennych do łodzi, osprzętu łodzi, foteli
do łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów do łodzi, odbijaczy do statków, osprzętu łodzi i jachtów, ożebrowania
statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych do łodzi, wioseł, wioseł do canoe, wioseł rufowych, żurawików
łodziowych.
522793
(220) 2020 12 31
URSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIUROWE REWOLUCJE
(510), (511) 9 książki audio, książki elektroniczne do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej
[do pobrania], edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, nagrania wideo, podcasty, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących
towarów: kalendarze, notesy, biurowe artykuły papiernicze,
kubki, odzież, T-shirty z krótkim rękawem, torby, 41 nauczanie i szkolenia, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, zapewnianie szkoleń
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi
nauki na odległość świadczone online, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.
(210)
(731)
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522804
(220) 2021 01 02
KRAL RYSZARD JAK OSIĄGAĆ CELE, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
CELOWNIK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, 16 notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], książki, książki
edukacyjne.
522842
(220) 2020 12 30
SERIS KONSALNET CLEANING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q BOT

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.07, 18.01.14, 15.01.25
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie: środki
zmiękczające do celów pralniczych, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), płyny do prania, proszki do prania, preparaty do prania chemicznego, powietrze
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, amoniak
do czyszczenia: amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, preparaty wybielające i inne substancje do użytku w praniu, środki wygładzające i nadające praniu połysk, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia
do użytku domowego, soda wybielająca, soda krystaliczna
do czyszczenia, wosk pralniczy, zapachowe woski, preparaty do usuwania wosku, środki do usuwania wosku, środek do usuwania wosku z podłóg, preparaty do usuwania
wosku z podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], mydło [detergent], środki polepszające działanie detergentów, detergenty piorące do użytku
profesjonalnego, kulki do prania z detergentem, detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty
do odbarwiania, preparaty czyszczące do samochodów,
preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, aerozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, detergenty do muszli klozetowych, detergenty
do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, kostki mydła do czyszczenia do użytku
domowego, kreda czyszcząca, ług sodowy, lakiery (środki
do usuwania -), mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania
podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg,
mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, mydła
do użytku domowego, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg, pasta do podłogi, płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, preparaty czyszczące do dywa-
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nów, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach,
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do prania,
proszek do szorowania, proszki do polerowania, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące, środki do polerowania, substancje do szorowania, wosk
do podłóg, 7 odkurzacze, worki do odkurzaczy, szczotki
do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, torby do odkurzaczy, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze
do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego,
maszyny do czyszczenia dywanów, urządzenia do prania
dywanów, elektryczne odkurzacze do dywanów, maszyny
elektryczne do czyszczenia dywanów, maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, polerki elektryczne, polerki
do podłogi, maszyny do polerowania, maszyny do polerowania podłóg, maszyny do czyszczenia przemysłowego
[polerki], maszyny do polerowania podłóg [elektryczne],
elektryczne maszyny do czyszczenia [polerowania] butów,
instalacje odsysające pył do czyszczenia, elektryczne mopy
parowe, pługi śnieżne, pługi do usuwania darni, pralki, kosiarki, 9 optyczne urządzenia pomiarowe, optyczne elementy pomiarowe, pomiarowe (urządzenia -), pomiarowe
(przyrządy - ), urządzenia pomiarowe, automatyczne urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
urządzenia monitorujące, elektryczne, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, elektroniczne
urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, urządzenia
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], elektryczne i elektroniczne alarmy
anty włamaniowe, urządzenia do analizy gazów, urządzenia
przeciwpożarowe, systemy zraszaczy do gaszenia ognia,
komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, skanery, bankomaty, procesory główne (CPU), radia [odbiorniki radiowe], 12 autokary, ciężarówki, furgony [pojazdy],
pojazdy, motocykle, skutery [pojazdy], pojazdy elektryczne,
pojazdy opancerzone, drony, pojazdy zdalnie sterowane,
pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody,
35 działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -), administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników, tymczasowe
wyznaczenie pracowników, 37 sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów,
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy,
sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy,
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
usługi demontażu, 39 transport odpadów, wywóz odpadów [transport], usługi wywozu odpadów, 40 usuwanie
odpadów [obróbka odpadów], niszczenie odpadów, obróbka [recykling] odpadów, niszczenie odpadów i śmieci,
doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci.
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522846
(220) 2021 01 04
GĘBKA PAWEŁ PG-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PG-PROJEKT
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, betonowanie, budowa basenów,
budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa boisk
sportowych, budowa budynków edukacyjnych, budowa
budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków służby zdrowia, budowa budynków
wielorodzinnych, budowa elektrowni, budowa elektrowni
jądrowych, budowa elektrowni wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, budowa fabryk, budowa fabryk na zamówienie, budowa fundamentów, budowa falochronów, budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dla
konstrukcji inżynierii wodno - lądowej, budowa fundamentów mostów, budowa fundamentów pod tamy, budowa
galerii, budowa hal sportowych, budowa i naprawa magazynów, budowa infrastruktury, budowa kominów, budowa
kompleksów biznesowych, budowa konstrukcji do przechowywania ropy naftowej, budowa konstrukcji do transportu
ropy naftowej, budowa konstrukcji podziemnych, budowa
konstrukcji stalowych na budynki, budowa mostów, budowa
mostów na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów
do magazynowania gazu naturalnego, budowa obiektów
inżynierii wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych,
budowa obiektów publicznych, budowa obiektów rolnych,
budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pasaży podziemnych, budowa pływalni, budowa portów, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa
sklepów, budowa stropów, budowa szkół, budowa szpitali,
budowa tam, budowa tuneli, budowa w ramach robót publicznych, budowa wałów obronnych, budowanie mostów,
budowanie nieruchomości, budowanie domów, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo lądowe, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo podziemne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo wodno-lądowe, burzenie konstrukcji, doradztwo
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], nadzór budowlany, nadzór
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu, nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór
nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie konstruowania
budynków, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów,
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przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przekształcenie obiektów biznesowych, rozbiórka
budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka
konstrukcji, rozbiórka zakładów przemysłowych, sprężanie
betonu, stabilizacja gruntu, stawianie domów z prefabrykatów, stawianie fundamentów, usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze związane z wyburzaniem
budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania budową, wyburzanie mostów, wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie
prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie
strukturalnych konstrukcji stalowych, wznoszenie zakładów
produkcyjnych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem
budowy, zbrojenie budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

522877
(220) 2021 01 04
MUÑOZ MONTOYA ANGELA MARIA, Medellin, CO
(znak słowno-graficzny)
SEXY BOY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 ubrania, bielizna, obuwie, nakrycia głowy.
522882
(220) 2021 01 05
ROY MARCO PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) IUXTA-3D
(510), (511) 10 sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne
do sztucznych zębów, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, klamerki [aparaty] na zęby, aparaty i instrumenty
chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, siatki do protez
dentystycznych, protezy i sztuczne implanty stosowane
w stomatologii, przyrządy i przybory dentystyczne, meble
wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, urządzenia do obrazowania medycznego, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, produkty i materiały
do zszywania i zamykania ran, lampy do celów medycznych,
35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej następujących
towarów: sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, ochraniacze zębów do celów dentystycznych,
klamerki [aparaty] na zęby, aparaty i instrumenty chirurgiczne oraz medyczne i stomatologiczne, siatki do protez
dentystycznych, protezy i sztuczne implanty stosowane
w stomatologii, przyrządy i przybory dentystyczne, meble
wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, odzież
oraz nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego
i pacjentów, urządzenia do obrazowania medycznego, medyczne urządzenia do diagnostyki oraz badania i kontroli,
produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, lampy
(210)
(731)
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do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, amalgamaty dentystyczne, kauczuk do celów dentystycznych, cement stomatologiczny, lakier dentystyczny, mastyksy dentystyczne, wosk dentystyczny, kleje
do protez dentystycznych, dentystyczne materiały ścierne,
materiały do sztucznych zębów, materiały do plombowania
zębów, materiały do naprawiania zębów oraz protez dentystycznych, siatki do protez dentystycznych, metale ukształtowane do stomatologii, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały diagnostyczne, opatrunki medyczne, medyczne materiały opatrunkowe i aplikatory, surowce dentystyczne, podkłady z metali do celów stomatologicznych, materiały dentystyczne do odcisków, biznesowe zarządzanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie
organizowania targów, giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych, siatek do protez dentystycznych i sztucznych szczęk, usługi technika
dentystycznego, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi projektowania i implantacji dostosowanych siatek implantów stomatologicznych, dopasowywanie przyrządów
protetycznych, doradztwo związane ze stomatologią, usługi
doradcze dotyczące implantów protetycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.
522899
(220) 2021 01 07
TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TechnoMaszBud

(210)
(731)

(531) 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 7 granulatory do recyklingu nadlewów, suszarki
ziarna, rębarki do okrągłych beli [maszyny], maszyny do cięcia paszy, maszyny do cięcia pniaków, prasy do paszy, prasy
do siana, przycinacze do drzew [maszyny], rozdrabniacze
[maszyny], rozdrabniarki do pasz, sieczkarnie [maszyny],
urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy [maszyny], łuparki do drewna [maszyny], sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, prasy, młyny i rozdrabniarki, urządzenia
filtrujące, separujące i wirówki, maszyny do mielenia drewna, maszyny do obróbki drewna, mechanizmy mieszające,
mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, narzędzia
[części maszyn], narzędzia do obrabiarek, obrabiarki do maszyn do obróbki drewna, prasy napędzane pneumatycznie,
roboty przemysłowe do obróbki drewna, układ prasy [maszyny], przenośniki, maszyny rolkowe [przenośniki], pasy
do przenośników, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, przenośniki
przemysłowe, przenośniki taśmowe do przenoszenia towarów granulowanych luzem, przenośniki taśmowe posiadające częściowo wykrzywione osie, rurowe przenośniki hydrauliczne, mieszarki do paszy [urządzenia do mieszania paszy],
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urządzenia do mielenia paszy, łuskarki ziarna, peleciarki,
brykieciarki, młyny bijakowe, łuparki do orzechów, podajniki
ślimakowe, prasy walcowe, chłodnice do pelletu, ekstrudery
do paszy, maszyny do produkcji karmy dla zwierząt domowych, linie do produkcji pelletu, granulatory, aerodynamiczne suszarnie, wagoworkownice, prasy ślimakowe, przenośniki pneumatyczne.
522906
(220) 2021 01 07
EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie
(540) (znak słowny)
(540) ANGLE BEAT
(510), (511) 33 cydr.

(210)
(731)

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

522922
(220) 2021 01 05
HANULAK KAROLINA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Humdinger

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 metki tekstylne, 25 bandany na szyję, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież],
kaptury [odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież],
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież,
kieszenie do odzieży, podkoszulki sportowe, okrycia wierzchnie, paski (odzież), piżamy, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
swetry.
(210)
(731)
(540)
(540)

522924
(220) 2021 01 05
GRABOWSKI KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
pidżama porno

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], kasety
video, kasety magnetofonowe, 25 bluzki, koszulki z nadrukiem, 35 reklama radiowa, telewizyjna, marketing, 41 usługi
związane z kulturą i oświatą
(210)
(731)
(540)
(540)

522925
(220) 2021 01 05
GRABOWSKI KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
STRACHY NA LACHY

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], kasety
video, kasety magnetofonowe, 25 bluzki, koszulki z nadrukiem, 35 reklama radiowa, telewizyjna, marketing, 41 usługi
związane z kulturą i oświatą.
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(210) 522929
(220) 2021 01 08
(731) PAWŁOWSKI ROMAN, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Roman Pawłowski DREAM BURGER
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
serwowanie jedzenia i napojów, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom
potrzebującym, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi
barowe, usługi barmanów, usługi snack-barów, usługi barów
piwnych, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie pubów, usługi restauracji fast-food, usługi barów typu
fast-food na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

522930
(220) 2021 01 08
WALCZAK MATEUSZ PROMAT, Września
(znak słowno-graficzny)
ProGrower.eu profesjonalny growshop

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torf (doniczki -) dla ogrodnictwa, doniczki do roślin, doniczki do kwiatów, mierniki wilgotności gleby, wilgotnościomierze, maty izolacyjne, konewki, ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania szkodników, ultradźwiękowe
urządzenia do odstraszania ptaków, urządzenia do odstraszania ptaków, niemetalowe, urządzenia do odstraszania dzikich
zwierząt, niemetalowe, zraszacze do podlewania kwiatów
i roślin, strzykawki na wodę do opryskiwania roślin, strzykawki
do użytku w ogrodzie, strzykawki do roślin, spryskiwacze, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], doniczki na kwiaty,
preparaty do zwalczania insektów, spraye przeciw owadom,
środki owadobójcze, odżywki dla roślin, maski przeciwgazowe, płyny kalibracyjne, wentylatory elektryczne, wagi elektroniczne, hydrożelowe powłoki polimerowe, nawóz mocznikowy, nawóz manganowy, nawozy złożone, nawozy potasowe,
nawozy naturalne, nawozy mieszane, nawóz naturalny, nieorganiczne nawozy, syntetyczne nawozy, nawozy organiczne,
stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], nawilżacze powietrza, bezprzewodowe stacje
pogodowe, miarki [przyrządy miernicze], tyczki bambusowe,
termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, nawozy
chemiczne, nawozy mineralne, płynne nawozy, nawozy, papierek lakmusowy, rękawice ogrodnicze, preparaty do uzdatniania gleby z włókien kokosowych, systemy nawadniania kropelkowego, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia
nawadniające], nawozy do roślin doniczkowych, podstawki
do doniczek, torf [nawóz], perlit do celów ogrodniczych, programatory czasowe, termohigrometry, mierniki kwasowości,
mierniki wilgotności, mierniki, lampy LED, dwutlenek węgla,
wełna mineralna, wentylatory radialne, torf do uprawy nasion,
hydroponiczne systemy uprawy, namioty do upraw, ziemia
do upraw, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, mieszanki
nawozów, materiały poprawiające kondycję gleby, doniczki
torfowe dla ogrodnictwa, dodatki glebowe [nawożenie], biostymulatory roślin, chemikalia wzbogacające glebę, chemicz-
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ne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, wkłady
do tac do wysiewu nasion, tace do wysiewu nasion, pojemniki
na kwiaty, pojemniki do przesadzania roślin, plastikowe wieka
na doniczki, donice z tworzyw sztucznych, nawozy morskie,
nawozy hydroponiczne, nawozy biologiczne, nawozy azotowe, nawozy do gleby, nawozy do roślin, nawozy do gleb, nawozy użyźniające glebę, kompost, obornik, nawozy, nawozy
z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy bez zawartości chloru, nawozy z mączki rybnej, nawozy do użytku domowego,
użyźnianie gleby (Nawozy do -), nawozy dla rolnictwa z alg
morskich, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa,
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako
nawozy rolnicze, preparaty do wzmacniania roślin, karbolineum do ochrony roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, substancje
do pobudzania wzrostu roślin, glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], ekstrakty roślinne do użytku
w produkcji kosmetyków, bazy nawozowe wykonane z wełny
mineralnej do hodowli roślin, sztuczna gleba do uprawiania
roślin wykonana z tworzyw sztucznych, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, ekstrakty
z wodorostów do stosowania jako środek stymulujący wzrost
do roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie ich gwałtownego wzrostu, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, druty zabezpieczające do roślin, nożyki do okulizowania roślin, noże ogrodnicze do przycinania
roślin, cyfrowe mierniki pH, papier do otulania roślin, podpory
do roślin, drewniane znaczniki do roślin, podpórki do roślin lub
drzew, znaczniki do roślin z tworzyw sztucznych, torby z materiałów tekstylnych do roślin, donice do roślin, donice na rośliny,
rośliny domowe, rośliny doniczkowe, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin.
522932
(220) 2021 01 07
ELEKTROMANIACY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e pasjonaci
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, dyktafony,
kamery termowizyjne, kamery cofania do pojazdów, kamery wideo, urządzenia systemu GPS, wideofony, wykrywacze
(detektory), mikroskopy, karty pamięci do urządzeń do gier
wideo, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki,
instalacje elektryczne, lornetki
(210) 522936
(220) 2021 01 08
(731) WILK KAROLINA, Gościęcin
(540) (znak słowny)
(540) #szczesciejestproste Karolina Wilk
(510), (511) 16 teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], notatniki, notatniki ilustrowane, tablice
na notatki, etui do notatników, teczki z notatnikiem i przybora-
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mi do pisania [zestawy], notatniki [notesy], materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, prace malarskie i kaligraficzne, figurki z papieru, figurki wykonane z papieru, książki, rękopisy książek, książki kucharskie, książki edukacyjne, książki upominkowe, książki z opowiadaniami, książki z rozkładanymi obrazkami, plakaty z papieru, plakaty wykonane
z papieru, 25 odzież dziana, odzież futrzana, swetry [odzież],
topy [odzież], poszetki [odzież], odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież męska, chusty [odzież], szorty [odzież],
odzież wieczorowa, kombinezony [odzież], odzież nieprzemakalna, kurtki [odzież], futra [odzież], body [odzież], sztormiaki
[odzież], odzież modelująca, odzież przeciwdeszczowa, odzież
skórzana, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież dżinsowa, szaliki [odzież], odzież damska, odzież jedwabna, odzież
dziewczęca, odzież lniana, odzież wełniana, odzież tkana,
galowa odzież wieczorowa, odzież do biegania, rękawiczki
jako odzież, pikowane kurtki [odzież], nieprzemakalna odzież
wierzchnia, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia
dla pań, czapeczki na przyjęcia [odzież], odzież wierzchnia dla
dziewcząt, odzież z lateksu, odzież ze skóry, komplety do biegania [odzież], daszki [odzież], opaski na głowę [odzież], części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, wstawki do bielizny [części
odzieży], wstawki do rajstop [części odzieży], wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież skórzana dla motocyklistów, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież wierzchnia dla chłopców, narzutki na ramiona
[odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), odzież męska, damska i dziecięca,
41 udostępnianie treści audio online nie do pobrania, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie online recenzji książek, udostępnianie
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie powieści graficznych online,
nie do pobrania, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów
i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, nie do pobrania, udostępnianie czasopisma online
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, środki
do polerowania samochodów, detergenty do samochodów,
szampony do pojazdów, szampony do mycia samochodów,
wosk samochodowy, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, środki zapachowe do samochodów, preparaty do wybielania, preparaty do prania, środki do czyszczenia
pojazdów, mydła, rdzy (preparaty do usuwania -), preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów, wosk karnauba
do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny
do -), płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk
do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, preparaty
myjące do pojazdów, środki do polerowania opon, 7 instalacje
do mycia pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zrobotyzowane instalacje do mycia pojazdów, myjnie
samochodowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny do mycia samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dystrybutory automatyczne,
35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, 37 polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie
i mycie samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni
samochodowej, konserwacja samochodów, mycie pojazdów,
mycie pojazdów mechanicznych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, wypożyczanie
urządzeń do mycia samochodów, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów,
usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522939
(220) 2021 01 07
BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BANSAMO B

522938
(220) 2021 01 07
BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BANSAMO B
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, środki
do polerowania samochodów, detergenty do samochodów,
szampony do pojazdów, szampony do mycia samochodów,
wosk samochodowy, preparaty do mycia przednich szyb
samochodowych, środki zapachowe do samochodów, preparaty do wybielania, preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (preparaty do usuwania -),
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów,
wosk karnauba do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do -), płyny do czyszczenia przedniej
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szyby samochodowej, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, preparaty myjące do pojazdów, środki
do polerowania opon, 7 instalacje do mycia pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zrobotyzowane
instalacje do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
do mycia samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dystrybutory automatyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, 37 polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie
i mycie samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, konserwacja samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, mycie i polerowanie
pojazdów silnikowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów,
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)
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usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, 37 polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie
i mycie samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, konserwacja samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, mycie i polerowanie
pojazdów silnikowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów,
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522941
(220) 2021 01 07
BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BANSAMO B

522940
(220) 2021 01 07
BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BANSAMO B

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, środki
do polerowania samochodów, detergenty do samochodów,
szampony do pojazdów, szampony do mycia samochodów,
wosk samochodowy, preparaty do mycia przednich szyb
samochodowych, środki zapachowe do samochodów, preparaty do wybielania, preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (preparaty do usuwania -),
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów,
wosk karnauba do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do -), płyny do czyszczenia przedniej
szyby samochodowej, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, preparaty myjące do pojazdów, środki
do polerowania opon, 7 instalacje do mycia pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zrobotyzowane
instalacje do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
do mycia samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dystrybutory automatyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, środki
do polerowania samochodów, detergenty do samochodów,
szampony do pojazdów, szampony do mycia samochodów,
wosk samochodowy, preparaty do mycia przednich szyb
samochodowych, środki zapachowe do samochodów, preparaty do wybielania, preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (preparaty do usuwania -),
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów,
wosk karnauba do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do -), płyny do czyszczenia przedniej
szyby samochodowej, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, preparaty myjące do pojazdów, środki
do polerowania opon, 7 instalacje do mycia pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zrobotyzowane
instalacje do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
do mycia samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dystrybutory automatyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, 37 polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie
i mycie samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, konserwacja samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, mycie i polerowanie
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pojazdów silnikowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów,
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów.
(210) 522947
(220) 2021 01 08
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR LIFE IS YOUR STAGE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
(210) 522956
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Mare
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

522967
(220) 2021 01 08
PAJĄK JAKUB HARVEO, Wadowice
(znak słowno-graficzny)
Harveo Time for money

(531) 24.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowania, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
usługi w zakresie planowania finansowego, analiza inwestycyjna, analizy danych finansowych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, indywidualne planowanie finansowe, usługi w zakresie planowania finansów osobistych,
analizy w zakresie inwestycji, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
doradztwo i analiza finansowa, doradztwo kredytowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie
inwestycji finansowych, doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, finansowe (doradztwo -), finansowe (informacje -), finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, konsultacje kredytowe, konsultacje związane
z bankowością, planowanie finansowe, porady w zakresie
oceny finansowej, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, sporządzanie raportów i analiz finansowych,
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych,
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usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące
finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance],
udzielanie informacji finansowych, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi doradcze dotyczące kredytów,
usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze
w zakresie finansów osobistych, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi
doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi
doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, usługi doradztwa powierniczego, usługi doradztwa związane z kredytem,
usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi informacji
finansowej, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi
w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie doradztwa
kredytowego, usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego,
usługi w zakresie ocen finansowych, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, ocena zdolności kredytowej firm
i osób prywatnych, sprawdzania zdolności kredytowej, usługi kredytowe, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej,
usługi w zakresie informacji kredytowej, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki pod zastaw
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości
komercyjne, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące
pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo
w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo związane z organizowaniem
kredytów hipotecznych, informacje finansowe, udzielanie
informacji dotyczących usług finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi informacyjne w zakresie
finansów, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi
konsultingu finansowego, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, agencje kredytowe, bankowość hipoteczna, bankowość
hipoteczna i pośrednictwo, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, biura kredytowe, doradztwo dotyczące
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pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, finansowanie kredytów, finansowanie kredytów handlowych,
finansowanie kredytów hipotecznych, finansowanie kredytów mieszkaniowych, finansowanie kredytów osobistych,
finansowanie nieruchomości, finansowanie nabycia gruntu,
finansowanie leasingu samochodów, finansowanie leasingu
pojazdów, finansowanie pożyczek, finansowanie pożyczek,
kredytów hipotecznych i gwarancji, finansowanie pożyczek
krótkoterminowych, finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, finansowanie zakupów leasingowych samochodów,
kredyty hipoteczne i usługi finansowania, leasing finansowy,
leasing finansowy (zakup ratalny), nabywanie hipotek, obciążanie hipoteką majątku i gruntu, organizowanie finansów
na kredyty hipoteczne, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie kredytów, organizowanie
i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem, organizowanie
kredytów hipotecznych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów
hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pożyczki [finansowanie], pożyczki firmowe, pożyczki
hipoteczne, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie
kredytów hipotecznych, pożyczki konsumenckie, pożyczki
pieniężne, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, udzielanie kredytów komercyjnych,
udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie pożyczek,
udzielanie pożyczek finansowych, udzielanie pożyczek hipotecznych, udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie
pożyczek mieszkaniowych, udzielanie pożyczek na nieruchomość, udzielanie pożyczki hipotecznej, usługi finansowe
związane z zakupem domu, usługi kredytu konsumenckiego, usługi pożyczek finansowych, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi w zakresie kredytów finansowych, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania
własności na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia bankowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi inwestycyjne, finansowanie
projektów deweloperskich.
(210) 522974
(220) 2021 01 08
(731) WOROBIOW TOMASZ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) OZZY DOG
(510), (511) 18 obroże dla psów, gryzaki ze skóry surowej
dla psów, smycze dla psów, odzież dla psów, okrycia dla
psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych,
parki (okrycia) dla psów, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, karma dla
psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla
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psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny
psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów
[jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, suchary dla
psów, ściółka dla psów, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
(210) 522975
(220) 2021 01 09
(731) NAGRABECKI JEREMI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Velt
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, 21 wyroby artystyczne ze szkła, naczynia szklane do napojów.
(210) 522976
(220) 2021 01 09
(731) ŁUKIAŃSKI TOMASZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Portamet
(510), (511) 6 oszklone drzwi metalowe, oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budownictwie, elementy
drzwiowe metalowe, futryny drzwiowe metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo].
522977
(220) 2021 01 09
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Coxydyna
(510), (511) 5 leki dla ludzi, suplementy diety, produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

522978
(220) 2021 01 09
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroMirta ORO
(510), (511) 5 leki dla ludzi, suplementy diety, produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

(210) 522979
(220) 2021 01 09
(731) FERENC WITOLD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) The Planet
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.
(210) 522980
(220) 2021 01 09
(731) WAWRZYNIAK MARIUSZ, Łask
(540) (znak słowny)
(540) MAKAOZ
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), budowlane
materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowlane], ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały
z metalu [materiały budowlane], metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, drobne wyroby metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budow-
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nictwie, 19 drewno budowlane, legary drewniane, płyty
drewniane, budowle drewniane, drewniane poręcze, bloki
drewniane, drewniane rusztowania, laminaty drewniane,
drewniana oblicówka, drewno fornirowane, budowlane
(drewno -), drewniane forniry, okładziny drewniane, podłogi
drewniane, kształtka drewniana, obramowania drewniane,
drewniane profile, drzwi drewniane, deski drewniane, belki
drewniane, krokwie drewniane, płyty z drewna, drewno
po obróbce, drewno do majsterkowania, częściowo obrobione drewno, boazerie z drewna, złącza drewniane, słupy drewniane, płytki drewniane, gonty drewniane, drewniane listwy
profilowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewniane płyty
wiórowe, płyty pilśniowe drewniane, drewniane płyty budowlane, drewniane deski sufitowe, przenośne konstrukcje
drewniane, drewniane obudowy kominków, deski [drewno
budowlane], drewno laminowane klejem, podłogi z drewna,
drewno częściowo obrobione, drewniane ramy okien, drewniane półfabrykaty tarte, drewniane deski tarasowe, drewniane parkiety fornirowane, drewniane podkłady kolejowe,
drewniane płytki podłogowe, drewniane podłogi sportowe,
drewniane podłogi parkietowe, drewniane pokrycia podłogowe, płyty wiórowe z drewna, podłogi z twardego drewna,
warstwy okładzinowe z drewna, elementy konstrukcyjne
z drewna, budki ogrodowe z drewna, elementy konstrukcji
z drewna, deski dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], drewno przeznaczone do obróbki, drewniane laminowane płyty wiórowe, bednarska klepka (drewno na -), materiały
budowlane z drewna, deski z drewna miękkiego, deski
z drewna twardego, elementy budowlane z imitacji drewna,
drewno do użytku w budownictwie, drewniane panele akustyczne na ściany, deski tarasowe z drewna twardego, obramowanie z drewna do kominków, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, drzwi wykonane z drewna
do budynków, belka drewniana przycięta do połowy grubości, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu],
wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach,
deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, zaprawa do naprawy dziur w konstrukcjach drewnianych, drewno, drewno konstrukcyjne, betonowe materiały
budowlane, szklane materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe, tektura słomowa [materiały budowlane],
materiały budowlane ze szkła, materiały budowlane z bitumu, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa
[materiały budowlane], ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane (nie z metalu), oranżerie wykonane z drewna, parkiety wykonane z drewna, części
modułowe (niemetalowe -) do budowania budynków prefabrykowanych, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, ramy wykończeniowe uszczelniające (niemetalowe -),
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe (niemetalowe -) do zabezpieczania
budynków przed wodą, tynk wykończeniowy wykonany
z kolorowej sztucznej żywicy, domy prefabrykowane (niemetalowe -), niemetalowe domy przenośne, domy modułowe,
niemetalowe, modułowe domy z bali, prefabrykowane domy
z bali, domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], modułowe domy, domy szkieletowe, 35 usługi handlu detalicznego
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w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi,
usługi sprzedaży domów prefabrykowanych, usługi sprzedaży domów szkieletowych, usługi sprzedaży domów modułowych, usługi sprzedaży prefabrykowanych ścian, usługi sprzedaży prefabrykowanych wiązarów, 36 usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, usługi
nabywania nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowy domów
drewnianych, usługi budowy domów z prefabrykatów, konserwacja i naprawa budynków, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych,
instalacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, instalowanie wyposażenia budynków, konserwacja podłóg drewnianych, malowanie i lakierowanie, montaż instalacji na placach budowy, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż drzwi i okien, montaż belkowania dachu, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, malowanie powierzchni
budynków, montaż rusztowań, montaż płyt ściennych, montaż półpięter, montaż podłóg podniesionych, montaż podłóg
drewnianych, nakładanie wylewki posadzkowej, nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, nakładanie farb ochronnych na drewno, usługi budowlane, usługi zarządzania budową, usługi doszczelniania budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi
budowy konstrukcji tymczasowych, doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi
budownictwa wodno-lądowego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi w zakresie malowania
i dekorowania budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków
w trakcie budowy, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania]
budynków zakładów przemysłowych w celu ich konserwacji,
usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz
budynków, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, doradztwo w zakresie inżynierii wodno - lądowej [usługi budowlane], usługi doradcze dotyczące
konstrukcji budynków i innych struktur, budowa schodów
z drewna, budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
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nieruchomości [budownictwo], budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, budowa domów
na zamówienie, budowanie domów, budowa domów, budowa pomieszczeń, budowa ścian, budowa podłóg, budowa
obiektów wypoczynkowych, budowa części budynków, budowa budynków wielorodzinnych, budowa obiektów inżynierii wodno - lądowej, budowa z zastosowaniem ciężkiego
sprzętu, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa
konstrukcji stalowych na budynki, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, nadzór nad budowaniem konstrukcji,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa domów prefabrykowanych, budowa domów energooszczędnych, budowa domów modułowych, budowa domów kanadyjskich, budowa domów szkieletowych, budowa
domów pasywnych, 40 produkcja prefabrykatów do domów
modułowych, prefabrykacja ścian, prefabrykacja wiązarów,
42 doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, badania
dotyczące projektowania, analizy wykonalności projektu, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, oceny techniczne
związane z projektowaniem, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, planowanie projektu, planowanie
[projektowanie] budynków, projektowanie domów, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie budynków,
projektowanie budowlane, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi
projektowania dotyczące elementów do krycia dachów,
usługi projektowania architektonicznego, usługi planowania
[projektowania] biur, usługi projektowania technologicznego, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi w zakresie projektowania budynków, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, klasyfikacja drewna, planowanie budowy
nieruchomości.
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(210) 522983
(220) 2021 01 10
(731) LASEK MARIUSZ DIGISUPPLY, Górna Wieś
(540) (znak słowny)
(540) ELPAY
(510), (511) 37 usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, ładowanie akumulatorów do pojazdów, doładowywanie baterii i akumulatorów, doładowywanie akumulatorów,
naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, naprawa,
konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli
energii, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego
i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, instalowanie skomputeryzowanych systemów informacyjnych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

522993
(220) 2021 01 11
GIEMZA FILIP, Olesno
(znak słowno-graficzny)
BUBBLE WASH

(531) 05.03.13, 26.01.01, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płyny do prania, 37 pranie bielizny, pranie artykułów odzieżowych, pranie, pranie dzianiny, pranie materiałów kaszmirowych, pranie materiałów tekstylnych, pranie
tkanin, pranie towarów tekstylnych, pranie ubrań.
522998
(220) 2021 01 11
BAJOR-LEDWOŃ KRYSTYNA COTTON MILL,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COTTON MILL
(210)
(731)

522981
(220) 2021 01 10
ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELUM
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 02.09.01, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 25 szorty [odzież], topy [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], opaski na głowę [odzież], opaski na szyję [części odzieży], pajacyki dla dzieci [odzież], śpioszki, pajacyki
[odzież], odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla
kobiet, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież niemowlęca,
odzież dziecięca, odzież dziana, odzież męska, damska i dziecięca, odzież, odzież codzienna, odzież dla małych dzieci,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, body
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[odzież], dzianina [odzież], 35 usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi reklamowe w zakresie odzieży,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
osób trzecich do zakupu odzieży.
(210) 523007
(220) 2021 01 11
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) (znak słowny)
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ NATURALS
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
523008
(220) 2021 01 11
POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) RESGREEN
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone.
(210)
(731)

523013
(220) 2021 01 12
KLIMCZAK BOGDAN CUKIERNICTWO I SKLEP
CONTINENT, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielona Weranda Hotel Restauracja
(210)
(731)
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(531) 01.01.04, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi rozrywkowe świadczone przez
hotele, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania hoteli,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o rozrywce, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, organizacja i prezentacja widowisk,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizowanie festiwali, organizowanie
imprez muzycznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, planowanie przyjęć, planowanie widowisk, przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, informacja na temat hoteli, organizowanie posiłków
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacje hotelowe,
świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie usług
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach,
udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi doradcze
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hotelowe,
usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi restauracji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, rezerwacja pokoi, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje,
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur
oraz pomieszczeń na posiedzenia, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, bary, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
usługi pensjonatów, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210) 523015
(220) 2021 01 12
(731) DYGDOŃ PAWEŁ, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RAVIX

(531) 05.07.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 środki do zakwaszania żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

do użytku chirurgicznego, czepki chirurgiczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], przyrządy do rozszerzania ust, końcówki
do sprzętu i instrumentów chirurgicznych do użytku stomatologicznego, w szczególności końcówki do ssaka stomatologicznego, serwety chirurgiczne, aplikatory chirurgiczne,
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego
523027
(220) 2021 01 11
MKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKL
(210)
(731)

523021
(220) 2021 01 12
SZCZOTKOWSKA KINGA MECHDECOR, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Griny WITH LOVE TO PEOPLE AND NATURE

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12,
26.02.07
(510), (511) 26 sztuczne rośliny, 28 zabawki drewniane.

(210) 523022
(220) 2021 01 11
(731) LEHWARK BARBARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BY YOUR SIDE
(510), (511) 25 odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)
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523023
(220) 2021 01 11
KUBIS ADRIAN, Poznań
(znak słowno-graficzny)
PROTECTDENT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 10 maski chirurgiczne, rurki do celów chirurgicznych, w szczególności wężyki do fizjodyspensera,
osłony do przyrządów medycznych, w szczególności osłony na przyrządy stomatologiczne i radiologiczne, odzież
ochronna do celów medycznych, odzież sterylna do użytku
chirurgicznego, czepki chirurgiczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], przyrządy do rozszerzania ust, końcówki do sprzętu
i instrumentów chirurgicznych do użytku stomatologicznego, w szczególności: końcówki do ssaka stomatologicznego,
serwety chirurgiczne, aplikatory chirurgiczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: maski chirurgiczne,
rurki do celów chirurgicznych, w szczególności wężyki do fizjodyspensera, osłony do przyrządów medycznych, w szczególności osłony na przyrządy stomatologiczne i radiologiczne, odzież ochronna do celów medycznych, odzież sterylna

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, łańcuchy zabezpieczające,
metalowe, łuszczone pręty metalowe, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały
zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe,
napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], platformy
prefabrykowane metalowe, pokrycia dachów, metalowe,
pokrywy do włazów metalowe, prefabrykowane konstrukcje
metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, przenośne struktury metalowe, rury i rurki ze stali, schody (obudowy -) metalowe, silosy metalowe, słupy metalowe [elementy
konstrukcyjne], stal (rolety ze -), altany konstrukcje z metalu,
balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach
metalowe, barierki ochronne metalowe dla kolei, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], belki stropowe metalowe,
blacha (opakowania blaszane z białej), blacha [płyty, arkusze],
blacha stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki
esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia-)
metalowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, dźwigary metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe
-) [budownictwo ], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo ], kraty metalowe, liny
metalowe, stal lana [staliwo], stemple [podpory] metalowe,
szalunki do betonu metalowe, ściany (pokrycia -) metalowe
[budownictwo], zbiorniki metalowe, zbrojeniowe (materiały
-) do betonu, metalowe, 19 altany [konstrukcje niemetalowe],
baraki, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane
(niemetalowe -) w postaci płyt, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe słupy, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe,
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie
słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, powłoki [materiały
budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile
niemetalowe do gzymsów, rynny (dachowe -) niemetalowe,
schody (stopnie -) niemetalowe, schody niemetalowe, słupy
cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity
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niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe
do betonu, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło
emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne]
do użytku w budownictwie, ścianki działowe niemetalowe,
włazy (pokrywy do -) niemetalowe, wsporniki niemetalowe
do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe
i nietekstylne, 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja
rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk
i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo portowe, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór
budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi
elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków,
wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem żurawi, zabezpieczanie przed korozją.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, komórki fotowoltaiczne. moduły fotowoltaiczne. ładowarki samochodowe, pompy ciepła, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja ), piece indukcyjne, kotły grzewcze, urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej]
do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania,
klimatyzatory, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
(210)
(731)
(540)
(540)

523032
(220) 2021 01 11
KARAŚ ROBERT TEAM KARAŚ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TEAMKARAŚ

523030
(220) 2021 01 11
KARAŚ ROBERT TEAM KARAŚ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TEAMKARAŚ Robert Karaś
(531) 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523034
(220) 2021 01 12
SĘDKOWSKI PIOTR STEEPS, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Dear Bear

(531) 27.05.01, 02.01.08
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
523031
(220) 2021 01 11
GREEN ENERGY ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green energy zone STREFA ZIELONEJ ENERGII

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 27.05.01, 26.01.16, 03.01.24
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210) 523040
(220) 2021 01 11
(731) HAITAO CHEN, Kajetany
(540) (znak słowny)
(540) RITTER
(510), (511) 25 odzież.
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(210) 523041
(220) 2021 01 11
(731) HAITAO CHEN, Kajetany
(540) (znak słowny)
(540) CATENVIN
(510), (511) 25 odzież.
(210) 523045
(220) 2021 01 12
(731) WOJTOWICZ MICHAŁ MWK SOLUTION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMLITH
(510), (511) 9 oprogramowanie, programy komputerowe,
programy do przetwarzania danych, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym,
42 klasyfikowanie minerałów, skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, usługi
doradcze w zakresie geofizyki, usługi w zakresie pomiarów
geofizycznych w odwiertach, poszukiwania geologiczne,
usługi doradcze w zakresie geologii, usługi w zakresie analizy
danych technicznych, analizy naukowe wspomagane komputerowo, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie
przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, usługi
w zakresie górnictwa i poszukiwań minerałów, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego.
523052
(220) 2021 01 12
SKANSKA RESIDENTIAL DEVELOPMENT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Solen Kabaty
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji
kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi
developerskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego,
pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje
budowlane, ich zabudowie i sprzedaży, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej, usługowej, usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni
mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi,
37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór
budowlany w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje
budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy
wyposażenia, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, usługi związane z parkowaniem samochodów,
wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych,
43 udostępnianie obiektów na konferencje, seminaria, konwencje i wystawy, 45 obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(210)
(731)

(210) 523055
(220) 2021 01 11
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
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(540) TIGRELOX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, preparaty i substancje farmaceutyczne
do zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
523056
(220) 2021 01 12
OPTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optea
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 02.09.14,
02.09.15
(510), (511) 35 działalność związana z wyszukiwaniem
miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
523074
(220) 2021 01 13
LIFTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milejowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS liftsystem
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.22, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa wind, instalowanie,
konserwacja i naprawa wind i dźwigów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

523075
(220) 2021 01 13
SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
SILVER BLOCK

29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 24.01.03,
24.01.05, 24.01.20, 24.15.01, 24.15.11, 01.13.15
(510), (511) 3 ściereczki nasączone środkiem do zmywania
naczyń, preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia
naczyń, środki do zmywania naczyń, detergenty piorące
do użytku profesjonalnego, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, środki wybielające stosowa-
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ne w pralnictwie (ultramaryna), mydło [detergent], detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia okien
w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki do czyszczenia toalet, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, chusteczki
nasączone preparatami do czyszczenia, 6 folia aluminiowa, 8 zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania żywności, papier pergaminowy, plastikowe
torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy
na śmieci, worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, torebki
do pieczenia z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci,
torebki na kostki lodu, torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, torebki na kanapki [papierowe], papierowe torebki śniadaniowe, 17 tworzywa sztuczne z odzysku, kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu,
21 aluminiowe formy do wypieków, aluminiowe naczynia
do gotowania, formy aluminiowe [przybory kuchenne],
jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, blachy do pieczenia wykonane z aluminium,
szklane naczynia do picia, kubki papierowe, chusteczki
do czyszczenia okularów [szmatki], szklanki bez uchwytów,
garnki kuchenne, naczynia żaroodporne, zestawy naczyń
do gotowania, naczynia ceramiczne, przybory do wypieków, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek,
naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne z silikonu, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, łopatki do ciast, przybory
do nakładania porcji ciasta, naczynia do pieczenia, mopy,
gąbki kuchenne, gąbki do szorowania, gąbki czyszczące,
wiadra do mopów, końcówki do mopów, mopy obrotowe,
zmywaki druciane do czyszczenia, wiadra z wyciskarkami
do mopów, stalowa wełna do czyszczenia, wełna stalowa,
zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie],
rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, gąbki, gąbki do użytku domowego, szmatki do czyszczenia, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia,
szmaty do podłóg, naczynia, biodegradowalne talerze, biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej, talerze
jednorazowego użytku, pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, naczynia do kuchenek mikrofalowych, talerze
papierowe, półmiski do serwowania potraw, talerze, talerze
z tworzyw sztucznych, talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], słomki do picia, 24 ściereczki jednorazowe, chusteczki tekstylne.
(210) 523076
(220) 2021 01 13
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SILVER BLOCK

(531)

01.13.15, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.20, 24.15.01, 24.15.11,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.13,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 3 ściereczki nasączone środkiem do zmywania
naczyń, preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia
naczyń, środki do zmywania naczyń, detergenty piorące
do użytku profesjonalnego, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, środki wybielające stosowane
w pralnictwie (ultramaryna), mydło [detergent], detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia okien w formie
rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki do czyszczenia toalet, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, chusteczki nasączone preparatami do czyszczenia, 6 folia aluminiowa, 8 zastawa stołowa
jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych
[sztućce], 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności
do użytku w gospodarstwie domowym, nawijana na rolkę
folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, papier
pergaminowy, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, torby z tworzyw sztucznych
do wyściełania koszy na śmieci, worki na śmieci z tworzyw
sztucznych [do użytku domowego], torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, torebki z tworzyw sztucznych
na kanapki, torebki do pieczenia z tworzyw sztucznych,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, worki
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych,
worki na śmieci, torebki na kostki lodu, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki na kanapki
[papierowe], papierowe torebki śniadaniowe, 17 tworzywa sztuczne z odzysku, kompozyty z tworzyw sztucznych
po recyklingu, 21 aluminiowe formy do wypieków, aluminiowe naczynia do gotowania, formy aluminiowe [przybory kuchenne], jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, blachy do pieczenia wykonane z aluminium,
szklane naczynia do picia, kubki papierowe, chusteczki
do czyszczenia okularów [szmatki], szklanki bez uchwytów,
garnki kuchenne, naczynia żaroodporne, zestawy naczyń
do gotowania, naczynia ceramiczne, przybory do wypieków,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, naczynia
do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych,
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne z silikonu, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, łopatki do ciast, przybory do nakładania

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

porcji ciasta, naczynia do pieczenia, mopy, gąbki kuchenne,
gąbki do szorowania, gąbki czyszczące, wiadra do mopów,
końcówki do mopów, mopy obrotowe, zmywaki druciane
do czyszczenia, wiadra z wyciskarkami do mopów, stalowa
wełna do czyszczenia, wełna stalowa, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, gąbki ścierne
do użytku w kuchni [czyszczenie], rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia
do użytku domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, gąbki, gąbki do użytku domowego, szmatki do czyszczenia, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, szmaty do podłóg, naczynia,
biodegradowalne talerze, biodegradowalne talerze na bazie
masy papierniczej, talerze jednorazowego użytku, pokrywki
termoizolacyjne do talerzy i naczyń, naczynia do kuchenek
mikrofalowych, talerze papierowe, półmiski do serwowania
potraw, talerze, talerze z tworzyw sztucznych, talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], słomki do picia, 24 ściereczki
jednorazowe, chusteczki tekstylne.
523084
(220) 2021 01 13
ŻYLIK MATEUSZ USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
FIZJO-FACTORY, Łuków
(540) (znak słowny)
(540) Fizjo-Factory
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, przekazywanie
know-how [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44 fizjoterapia, usługi medyczne, masaż,
pomoc medyczna, usługi medycyny alternatywnej.
(210)
(731)

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

523089
(220) 2021 01 13
CZAKAŃSKI JAROSŁAW, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
SHANGRILA TRAVEL

Nr ZT07/2021

czasowego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, tymczasowe zakwaterowanie.
523094
(220) 2021 01 13
ORTOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) orto go
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia i przyrządy do rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji
medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, medyczne aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty ortopedyczne, implanty ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, urządzenia i przyrządy
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, protezy ortopedyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online
artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym
urządzeń i przyrządów do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzeń
medycznych, leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia do stosowania w lecznictwie, 44 usługi medyczne,
usługi w zakresie opieki medycznej i zdrowotnej, usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakresie ochrony
zdrowia, usługi diagnostyki medycznej, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi dentystyczne i ortodontyczne, pielęgnacja urody, salony piękności, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi spa, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja,
usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie
usług medycznych, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, kompilacja raportów medycznych, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej.
(210)
(731)

523095
(220) 2021 01 13
ORTOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orto Go
(210)
(731)

(531)

01.15.24, 06.01.04, 06.03.05, 03.07.24, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.21
(510), (511) 39 organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, rezerwacja biletów lotniczych, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi w zakresie
rezerwacji biletów lotniczych, wydawanie biletów na podróż, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja biletów
na podróż pociągiem, usługi rezerwacji biletów na podróż,
usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki,
usługi w zakresie biletów na podróż, dostarczanie biletów
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, usługi związane z biletami lotniczymi, organizowanie wymiany biletów
lotniczych w nagłych wypadkach, rezerwacja biletów kolejowych, 43 usługi biur podróży w zakresie organizowania
zakwaterowania, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi biur podróży
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tym-

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia i przyrządy do rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji
medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, medyczne aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty ortopedyczne, implanty ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, urządzenia i przyrządy
ortopedyczne, instrumenty ortopedyczne, protezy ortopedyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online
artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym
urządzeń i przyrządów do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzeń
medycznych, leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposa-
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żenia do stosowania w lecznictwie, 44 usługi medyczne,
usługi w zakresie opieki medycznej i zdrowotnej, usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakresie ochrony
zdrowia, usługi diagnostyki medycznej, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi dentystyczne i ortodontyczne, pielęgnacja urody, salony piękności, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi spa, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja,
usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie
usług medycznych, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, kompilacja raportów medycznych, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

523101
(220) 2021 01 13
SERAFIN WIKTORIA GLIWIKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Gliwika Gabinety terapeutyczne

(531) 05.03.06, 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, 44 usługi terapeutyczne.
523102
(220) 2021 01 13
HELIOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heliograf TECHNIKA FILMOWA

(210)
(731)
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urządzeń oświetleniowych dla telewizji, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajem kamer filmowych, wynajem kamer telewizyjnych, rozrywka, rozrywka
filmowa, rozrywka teatralna, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
(210) 523114
(220) 2021 01 13
(731) PRZECH RAFAŁ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Presskadra
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie public relations,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, przygotowywanie kampanii
reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie
reklam prasowych, publikowanie materiałów reklamowych,
redagowanie tekstów reklamowych, 36 zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, 41 publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, usługi dziennikarskie, usługi
reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizacja webinariów, produkcja programów
radiowych lub programów telewizyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, publikowanie książek, czasopism, doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych.
523115
(220) 2021 01 13
ANDYBUR ALEKSANDRA PRODUKTY ZAKONNE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Produkty Zakonne
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, naprawa
i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, 41 wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych dla telewizji, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajem kamer filmowych, wynajem kamer telewizyjnych, rozrywka, rozrywka
filmowa, rozrywka teatralna, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
523103
(220) 2021 01 13
HELIOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) heliograf
(510), (511) 37 naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, naprawa
i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, 41 wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie
(210)
(731)

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

523120
(220) 2021 01 14
BIEGAŁA KRZYSZTOF, Kostrzyn
(znak słowno-graficzny)
FOOQS

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 naklejki, naklejki na samochody, dekoracyjne
naklejki na kaski, naklejki na motocykle.
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523122
(220) 2021 01 14
KADEJ JOANNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
SkrzAsie Joanna Kadej

(531) 27.05.01, 02.01.07
(510), (511) 20 figurki drewniane, figurki z drewna, ozdobne
figurki wykonane z drewna, figurki wykonane z gipsu, figurki
wykonane z pochodnych gipsu, ozdobne figurki wykonane
z gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, ozdobne figurki wykonane z wosku, figurki wykonane z żywicy drzewnej, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], 28 figurki do zabawy wykonane
z tworzyw sztucznych, figurki do zabawy, figurki [modele
w zmniejszonej skali], figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zabawki, zabawki pluszowe, skrzaty jako zabawki,
35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523152
(220) 2021 01 14
NAPIERACZ DARIUSZ, Mechnice
(znak słowno-graficzny)
garden SECRET 4you

(531)

27.05.01, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16
(510), (511) 19 piwnice ogrodowe z prefabrykatów, piwnice
z laminatu, piwnice z prefabrykatów z tworzyw sztucznych,
niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe budynki
przenośne z wyposażeniem, obudowy stanowiące budynki
niemetalowe przenośne.
(210)
(731)
(540)
(540)

523159
(220) 2021 01 14
SZOKA DOMINIKA MO-KA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
SZOKA Nieruchomości

(531)

Nr ZT07/2021

29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24, 14.05.03, 14.05.12,
14.05.18, 14.05.20
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości,
35 analiza marketingowa nieruchomości, aukcje nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod
zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości,
planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing
nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy
ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
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usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi
bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi
depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie
timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich],
wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej,
wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości
dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości,
wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komer-
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cyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, sprzątanie
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, 42 usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości,
oględziny nieruchomości.
523163
(220) 2021 01 14
MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) MAŁPA
(510), (511) 33 ekstrakty napojów alkoholowych, esencje alkoholowe, cydr, galaretki z alkoholem, grzane wino, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje energetyczne zawierające alkohol, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów.
(210)
(731)

523169
(220) 2021 01 14
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WARSZAWA 2030+,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAROMETR OBYWATELSKI

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania działań organów samorządowych, usługi związane
ze zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie kwestii
społecznych, publikowanie w tym publikowanie on-line wyników badań działalności organów samorządowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523172
(220) 2021 01 14
KLOSKA DAMIAN, Człuchów
(znak słowno-graficzny)
PsiaLinka

(531) 03.01.08, 18.02.18, 27.05.01
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, smycze dla zwierząt, worki do karmienia zwierząt, kokardy dla
zwierząt domowych, torebki na biodra [nerki], torebki-worki,
pasy do auta dla zwierząt, szelki dla zwierząt, plecaki, torby,
20 budki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, dystrybutory woreczków na odchody zwierzęce, poduszki dla
zwierząt, kojce.
523176
(220) 2021 01 14
CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VENDO.ERP
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy systemów
komputerowych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowania komputerowe, programy komputerowe nagrane, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, aktualizowanie
(210)
(731)
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oprogramowania komputerowego, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

523181
(220) 2021 01 14
GARŁO MARIUSZ CIZEMKA.PL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
MarioEmilio

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry], artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, etui do kart kredytowych, etui, futerały
na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe,
etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, etui
na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty
[wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty,
etui na pieluchy, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui
na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, etykiety na bagaż z kauczuku, futerały przenośne na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, kopertówki, kopertówki
[małe torebki], koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, kosmetyczki [saszetki
na przybory toaletowe], kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki [puste],
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki
na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia,
kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki,
kufry podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety na bagaż,
niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię, paski
do portmonetek, pasy do bagażu, plecaki, plecaki [małe],
plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, płócienne torby
na zakupy, podróżne kufry, podróżne torby, podróżne torby
na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie,
pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, portfele,
portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele
na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych, portfele
skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki niewykonane
z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki
wielofunkcyjne, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane
teczki, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty
kredytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skó-
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rzane walizki podróżne, specjalne futerały do noszenia składanych lasek, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne,
teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby i portfele skórzane,
torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule
i sukienki, torby na książki, torby na obuwie, torby na ramię,
torby na ubrania, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby
plażowe, torby podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, torby
podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne
[wyroby skórzane], torby uniwersalne, torebki, torebki damskie, torebki do ręki, torebki do przewieszania przez ramię,
torebki do noszenia przy pasku, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki
na dokumenty, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki podróżne
[podręczne], walizki z kółkami, walizy, 25 balerinki [obuwie],
baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla
niemowląt z wełny, butorolki, buty baletowe, buty damskie,
buty dla kobiet, buty dla niemowląt, buty do biegania, buty
do jogi, buty do kostki, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty na płaskim
obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim
obcasie, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane,
buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki] buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, damskie kapcie składane, dziane buty dla niemowląt,
eleganckie buty wyjściowe, espadryle, gumiaki, gumowce,
jednorazowe pantofle domowe, kalosze [obuwie], kalosze
[wkładane na obuwie], kapcie skórzane, mokasyny, obuwie
codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla niemowląt, obuwie męskie i damskie, obuwie
na plażę, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle
domowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały
damskie, sandały do pedicure, sandały-drewniaki, sandały
i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały
niemowlęce, tenisówki, tenisówki na koturnie, spodnie skórzane, kamizelki skórzane, kurtki skórzane, płaszcze skórzane,
komplety skórzane, sukienki skórzane, kapcie skórzane, buty
skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane sandały w stylu
japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie, paski skórzane
[odzież], skórzane sukienki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią domową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią ogrodową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maseczkami
ochronnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami do pływania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią domową, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią ogrodową, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z maseczkami ochronnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaj hurtowej
w związku z torbami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523185
(220) 2021 01 14
GARŁO MARIUSZ CIZEMKA.PL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Victorio

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry], artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, etui do kart kredytowych, etui, futerały
na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe,
etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, etui
na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty
[wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty,
etui na pieluchy, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui
na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, etykiety na bagaż z kauczuku, futerały przenośne na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, kopertówki, kopertówki
[małe torebki], koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, kosmetyczki [saszetki
na przybory toaletowe], kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki [puste],
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki
na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia,
kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki,
kufry podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety na bagaż,
niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię, paski
do portmonetek, pasy do bagażu, plecaki, plecaki [małe],
plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, płócienne torby
na zakupy, podróżne kufry, podróżne torby, podróżne torby
na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie,
pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, portfele,
portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele
na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych, portfele
skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki niewykonane
z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki
wielofunkcyjne, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane
teczki, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty
kredytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skó-
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rzane walizki podróżne, specjalne futerały do noszenia składanych lasek, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne,
teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby i portfele skórzane,
torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule
i sukienki, torby na książki, torby na obuwie, torby na ramię,
torby na ubrania, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby
plażowe, torby podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, torby
podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne
[wyroby skórzane], torby uniwersalne, torebki, torebki damskie, torebki do ręki, torebki do przewieszania przez ramię,
torebki do noszenia przy pasku, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki
na dokumenty, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki podróżne
[podręczne], walizki z kółkami, walizy, 25 balerinki [obuwie],
baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla
niemowląt z wełny, butorolki, buty baletowe, buty damskie,
buty dla kobiet, buty dla niemowląt, buty do biegania, buty
do jogi, buty do kostki, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty na płaskim
obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim
obcasie, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane,
buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki] buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, damskie kapcie składane, dziane buty dla niemowląt,
eleganckie buty wyjściowe, espadryle, gumiaki, gumowce,
jednorazowe pantofle domowe, kalosze [obuwie], kalosze
[wkładane na obuwie], kapcie skórzane, mokasyny, obuwie
codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla niemowląt, obuwie męskie i damskie, obuwie
na plażę, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle
domowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały
damskie, sandały do pedicure, sandały-drewniaki, sandały
i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały
niemowlęce, tenisówki, tenisówki na koturnie, spodnie skórzane, kamizelki skórzane, kurtki skórzane, płaszcze skórzane,
komplety skórzane, sukienki skórzane, kapcie skórzane, buty
skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane sandały w stylu
japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie, paski skórzane
[odzież], skórzane sukienki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią domową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią ogrodową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maseczkami
ochronnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami do pływania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią domową, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią ogrodową, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z maseczkami ochronnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaj hurtowej
w związku z torbami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523188
(220) 2021 01 14
GARŁO MARIUSZ CIZEMKA.PL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
CIŻEMKA

(531) 03.06.11, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, dyplomatki, aktówki na dokumenty, aktówki, teczki, aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki [wyroby skórzane], aktówki [wyroby ze skóry], artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, etui do kart kredytowych, etui, futerały
na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe,
etui na karty kredytowe, portfele na karty kredytowe, etui
na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [portfele], etui na karty
[wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty,
etui na pieluchy, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui
na wizytówki w postaci portfeli, etui z imitacji skóry, etykiety na bagaż z kauczuku, futerały przenośne na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, kopertówki, kopertówki
[małe torebki], koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone, kosmetyczki [saszetki
na przybory toaletowe], kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kuferki kosmetyczne, kuferki na kosmetyki [puste],
kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kuferki
na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia,
kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki,
kufry podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, metalowe etykiety na bagaż,
niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię, paski
do portmonetek, pasy do bagażu, plecaki, plecaki [małe],
plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, płócienne torby
na zakupy, podróżne kufry, podróżne torby, podróżne torby
na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie,
pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, portfele,
portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele
na nadgarstek, portfele nie z metali szlachetnych, portfele
skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki niewykonane
z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki
wielofunkcyjne, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane
teczki, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty
kredytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skó-
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rzane walizki podróżne, specjalne futerały do noszenia składanych lasek, teczki, teczki i aktówki, teczki konferencyjne,
teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do pracy, torby i portfele skórzane,
torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule
i sukienki, torby na książki, torby na obuwie, torby na ramię,
torby na ubrania, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby
plażowe, torby podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne na kółkach, torby podróżne o małej objętości, torby
podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne
[wyroby skórzane], torby uniwersalne, torebki, torebki damskie, torebki do ręki, torebki do przewieszania przez ramię,
torebki do noszenia przy pasku, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, walizeczki, walizki, walizki biznesowe, walizki
na dokumenty, walizki na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki podróżne
[podręczne], walizki z kółkami, walizy, 25 balerinki [obuwie],
baletki, botki, botki dla kobiet, botki niemowlęce, buciki dla
niemowląt z wełny, butorolki, buty baletowe, buty damskie,
buty dla kobiet, buty dla niemowląt, buty do biegania, buty
do jogi, buty do kostki, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty na płaskim
obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim
obcasie, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane,
buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki] buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty za kostkę, buty zimowe, damskie kapcie składane, dziane buty dla niemowląt,
eleganckie buty wyjściowe, espadryle, gumiaki, gumowce,
jednorazowe pantofle domowe, kalosze [obuwie], kalosze
[wkładane na obuwie], kapcie skórzane, mokasyny, obuwie
codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla niemowląt, obuwie męskie i damskie, obuwie
na plażę, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle
domowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały
damskie, sandały do pedicure, sandały-drewniaki, sandały
i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały
niemowlęce, tenisówki, tenisówki na koturnie, spodnie skórzane, kamizelki skórzane, kurtki skórzane, płaszcze skórzane,
komplety skórzane, sukienki skórzane, kapcie skórzane, buty
skórzane, skórzane nakrycia głowy, skórzane sandały w stylu
japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie, paski skórzane
[odzież], skórzane sukienki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieluchami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią domową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemią ogrodową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maseczkami
ochronnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pieluchami do pływania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do renowacji mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami do stóp, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami obuwniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią domową, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemią ogrodową, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z dezynfekcją powierzchni, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z maseczkami ochronnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z galanterią skórzaną, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaj hurtowej
w związku z torbami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523191
(220) 2021 01 15
SZKUDLAREK PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SALES POWERPLAY INSPIRED & TRAINED

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, oprogramowanie symulacyjne [szkolenie],
oprogramowanie szkoleniowe, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 plansze, płytki grawerskie, drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), 28 gry planszowe, zestawy gier planszowych, zestawy pytań do gier planszowych, elektroniczne gry planszowe, 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji lub za-
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rządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie
strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie
zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
edukacja, rozrywka i sport, narzędzie szkoleniowe, gra szkoleniowa, planszowa gra szkoleniowa, gra edukacyjna, elektroniczna gra szkoleniowa, aplikacja szkoleniowa, 42 projektowanie gier planszowych.
(210) 523200
(220) 2021 01 15
(731) SZKUDLAREK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sales PowerPlay
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, 16 drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe
związane z obsługą klienta, nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii
informacyjnej, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń,
organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie
konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów
szkoleniowych, pokazy [do celów szkoleniowych], prowa-
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dzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, publikowanie podręczników
szkoleniowych, publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, skomputeryzowane szkolenia, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji
zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia,
szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
szkolenie i instruktaż, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie zaawansowane, szkolenie związane z karierą zawodową, trening osobisty [szkolenie], udostępnianie kursów
szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących
do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, usługi doradcze dotyczące
edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem
sprzedażowym, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami
zawodowymi, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników,
usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi szkoleń pracowników związane z nowoczesną
technologią biurową, usługi szkolenia dla personelu, usługi
szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi
szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu,
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu
w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa
do spraw zarządzania, usługi szkoleniowe wspomagane
komputerowo, usługi w zakresie szkolenia zawodowego,
usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakresie
szkolenia i kształcenia zawodowego, zapewnianie kursów
szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie seminariów szkoleniowych
online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
zapewnianie szkoleń online, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej.
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(210) 523240
(220) 2021 01 18
(731) SZUTER MARTA SHADOW LINES, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) USTA RZEŹBIONE
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Prezentacje towarów i usług, Promowanie towarów
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Reklama i usługi reklamowe.
(210) 523243
(220) 2021 01 18
(731) SZUTER MARTA SHADOW LINES, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) USTA RZEŹBIONE NA PŁASKO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi w zakresie promocji, Usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja
sprzedaży.
523264
(220) 2021 01 18
EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe,
Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy, Komody, Konsole, Krzesła, Lustra (srebrzone
szkło), Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Panele drewniane
do mebli, Parawany [meble], Podstawy łóżek, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przewijaki, Pulpity [meble],
Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble], Siedzenia metalowe, Stanowiska
maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania
ubrań, Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny
do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szuflady [części mebli], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Toaletki, Wezgłowia,
Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe, Wyroby
stolarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, Zagłówki [meble], Garderoby, Kartoteki [meble], 27 Dywany, chodniki i maty, Maty,
Maty podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów, Pokrycia podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Ścienne
materiały dekoracyjne, nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, Tapeta, Tapety tekstylne.
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523266
(220) 2021 01 18
EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) dzień dobry w biurze
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe,
Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy, Komody, Konsole, Krzesła, Lustra (srebrzone
szkło), Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Panele drewniane do mebli, Parawany [meble], Podstawy łóżek, Poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półki biblioteczne, Półki
do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przewijaki, Pulpity
[meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Rolety okienne
tekstylne wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych [meble], Siedzenia metalowe,
Stanowiska maszyn liczących, Stoiska wystawowe, Stojaki
do wieszania ubrań, Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki
pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery,
Stoły, Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szuflady
[części mebli], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble],
Toaletki, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki
na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Wysokie krzesła dla dzieci,
Zagłówki [meble], Garderoby, Kartoteki [meble], 27 Dywany, chodniki i maty, Maty, Maty podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów, Pokrycia podłogowe, Pokrycia
podłogowe winylowe, Ścienne materiały dekoracyjne,
nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały wykończeniowe,
Tapeta, Tapety tekstylne.
(210)
(731)
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(540) V

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, programy systemów
komputerowych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowania komputerowe, programy komputerowe nagrane, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

523285
(220) 2021 01 18
KUBIK MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REIG REAL ESTATE INVESTMENT GROUP

523269
(220) 2021 01 18
CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENDO.ERP

(210)
(731)

(531)

26.03.23, 26.05.10, 26.05.18, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy systemów komputerowych, Komputerowe programy operacyjne,
Oprogramowania komputerowe, Programy komputerowe
nagrane, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Chmura
obliczeniowa, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego.
523270
(220) 2021 01 18
CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej,
Kampanie marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Planowanie strategii marketingowych,
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego,
Analiza cen, Informacje na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży,
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi porównywania cen, Usługi
w zakresie porównywania cen, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsulta-
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cyjne, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa,
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc
dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania
i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu
na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych,
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa, przemysłowego lub handlowego,
Porady w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi
ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych,
Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 36 Agencje mieszkaniowe
[mieszkania], Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie za-
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rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie budynkami, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków,
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie
i zarządzanie finansowe, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Zarządzanie
aktywami, Zarządzanie aktywami finansowymi, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie
informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi wyceny
nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich,
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pobieranie
czynszu, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi
nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu
osób trzecich], Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem,
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane
z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie centrów handlowych, Zakwaterowanie (Zapewnienie
stałego - ), Zapewnianie środków finansowych na rozwój
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nieruchomości, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie portfelem nieruchomości.
523290
(220) 2021 01 18
DIVERTIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mały VINCI prywatny żłobek artystyczny
(210)
(731)

(531) 21.01.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, 43 Stołówki, Żłobki dla
dzieci.
523291
(220) 2021 01 18
DIVERTIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Mały VINCI
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, 43 Stołówki, Żłobki dla
dzieci
(210)
(731)

523295
(220) 2021 01 18
SOWA-SOKÓŁ KATARZYNA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kancelaria Radcy Prawnego
KATARZYNA SOWA-SOKÓŁ
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi kancelarii prawnych.
(210) 523355
(220) 2021 01 19
(731) DUDZIC IRMINA IRMINKA’S COMPANY, Sosnówka
(540) (znak słowny)
(540) Irminka Cosmetics
(510), (511) 3 Kosmetyki w formie olejków, Krem do twarzy,
Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do ciała, Kremy nawilżające, Kremy ujędrnia-
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jące, Pianki oczyszczające do skóry, Olejki do twarzy, Serum
pielęgnacyjne, Serum do twarzy do celów kosmetycznych,
Serum kojące do skóry, Toniki (kosmetyki), Kremy przeciw
starzeniu się skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

523359
(220) 2021 01 19
MARUSA PRZEMYSŁAW, Prandocin-Iły
(znak słowno-graficzny)
SMEB STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH
EKSPERTÓW BUDOWLANYCH

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne
jako usługi budowlane, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego
i budynków, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa infrastruktury, Budowa ścian, Budowanie domów, Usługi budowlane,
Konsultacje budowlane, Budownictwo lądowe, Informacja
budowlana, Nadzór budowlany, Usługi zarządzania budową, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, Budowa domów, 41 Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie
informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną
natury i środowiskiem, Edukacja [nauczanie], Edukacja
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacyjne
usługi doradcze, Informacja o edukacji, Nauczanie, Nauczanie technik ratowania życia, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja
konferencji edukacyjnych, Szkolenia personelu, Szkolenia
edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych,
Szkolenie i instruktaż, Organizowanie programów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie higieny, Usługi szkoleniowe dla przemysłu, Usługi instruktażowe
i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
Przygotowanie zawodowe związane z bezpieczeństwem
domu, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, Usługi szkoleniowe w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, Przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego, Szkolenia z zakresu instalacji sanitarnych, Szkolenia w dziedzinie techniki budowlanej, Szkolenia w zakresie likwidacji szkód budowlanych.
(210) 523360
(220) 2021 01 19
(731) MARUSA PRZEMYSŁAW, Prandocin-Iły
(540) (znak słowny)

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) SMEB
(510), (511) 37 Doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, Doradztwo dotyczące naprawy
pojazdów, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej
[usługi budowlane], Budownictwo, Budowa nieruchomości
[budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa infrastruktury, Budowa ścian, Budowanie domów, Usługi budowlane,
Konsultacje budowlane, Budownictwo lądowe, Informacja
budowlana, Nadzór budowlany, Usługi zarządzania budową, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, Budowa domów, 41 Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury
i środowiskiem, Edukacja [nauczanie], Edukacja w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacyjne usługi doradcze,
Informacja o edukacji, Nauczanie, Nauczanie technik ratowania życia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Szkolenia personelu, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie
i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie i instruktaż,
Organizowanie programów szkoleniowych, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie higieny, Usługi szkoleniowe
dla przemysłu, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, Przygotowanie zawodowe
związane z bezpieczeństwem domu, Szkolenie personelu
dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa,
Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,
Przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego, Szkolenia z zakresu instalacji sanitarnych, Szkolenia
w dziedzinie techniki budowlanej, Szkolenia w zakresie likwidacji szkód budowlanych.
523361
(220) 2021 01 19
JACHOWSKI ANDRZEJ GRUPA SERWISOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 9 Okulary (optyka), Optyka światłowodowa,
Lupy (optyka), Pryzmaty (optyka), Apertometry (optyka), Soczewki korekcyjne (optyka), Obiektywy (soczewki) optyka,
Okulary, Okulary korekcyjne, Okulary kurzoodporne, Okulary
antyrefleksyjne, Okulary polaryzacyjne, Okulary optyczne,
Okulary ochronne, Okulary pływackie, Ochronne okulary,
Okulary spawalnicze, Okulary powiększające, Modne okulary,
Okulary 3D, Okulary inteligentne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary dla rowerzystów,
Okulary strzeleckie (optyczne), Okulary (etui na-), Okulary dla
dzieci, Okulary (oprawki do-), Okulary do czytania, Worecz-
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ki na okulary, Etui na okulary i okulary słoneczne, Futerały
na okulary, Okulary do uprawiania sportu, Okulary ochronne
do nurkowania, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Artykuły
optyczne(okulary)korekcyjne, Etui na okulary dziecięce, Futerały na okulary słoneczne, Okulary korekcyjne dla daltonistów, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Zestawy soczewek (wzierniki
na okulary), Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, Okulary ochronne do ochrony oczu, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, 44 Usługi
optyczne, Usługi badania wzroku (zakłady optyczne).
523365
(220) 2021 01 19
BIPROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Bipromasz
(510), (511) 7 Maszyny, Części maszyn i urządzenia dla hydrauliki siłowej, Agregaty hydrauliczne spalinowe i elektryczne
do zasilania odbiorników hydraulicznych, Cylindry i tłoki do cylindrów, Dławnice, Filtry jako części maszyn i silników, Maszyny do filtrowania olejów, Siłowniki, Silniki napędowe, Skrzynie
biegów i sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, Silniki
hydrauliczne gerotorowe i gerotorowe z hamulcem, Turbiny
hydrauliczne, Kompresory, Łożyska, Rozdzielacze hydrauliczne
ręcznie i elektrycznie sterowane, Szybkozłącza hydrauliczne,
Pompy hydrauliczne łopatkowe, tłoczkowe i zębate, Reduktory, regulatory i zawory ciśnienia, Filtry jako części maszyn i silników, Zawory przelewowe, krzyżowe, przełączające, dławiąco zwrotne, zwrotno-sterowane i odcinającedwu i trzy drogowe
jako części maszyn i silników, Wentylatory do silników, Kafary
[maszyny], Instalacje pomp do cieczy, Instalacje pomp próżniowych, Instalacje pompowe, Obrotowe pompy krzywkowe,
Obrotowe pompy zębate, Obrotowe sprężarki powietrzne,
Obrotowe zębate pompy objętościowe, Pionowe pompy turbinowe, Pompy, Pompy [części maszyn lub silników], Pompy
do betonu, Pompy do cieczy, Pompy do ekstrakcji cieczy [maszyny], Pompy do ekstrakcji gazów [maszyny], Pompy do ekstrakcji pary [maszyny], Pompy do piwa, Pompy do smarowania,
Pompy dystrybucyjne, Pompy elektryczne, Pompy hydrauliczne serwosterowane, Pompy maszynowe, Pompy [maszyny],
Pompy mechaniczne z napędem elektrycznym, Pompy membranowe, Pompy membranowe do cieczy, Pompy membranowe do materiałów ciekłych, Pompy membranowe do materiałów półciekłych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy
obrotowe, Pompy osiowe, Pompy powietrza, Pompy próżniowe, Pompy próżniowe [maszyny], Pompy próżniowe tłoczące,
Pompy smarownicze, Pompy ssące, Pompy tłoczące, Pompy
wysokociśnieniowe, Sprężarki, Wzmacniacze ciśnienia [maszyny], Zespoły stacji pomp, Zawory sterujące do pomp, Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Wiertarki, Świdry wiertnicze [części
maszyn], Głowice wiertarskie [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Wielowrzecionowe głowice wiertarek
[części maszyn], Przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny],
Wiertarki o napędzie innym niż ręczny, Wciągarki z zamkiem,
Wciągarki z napędem elektrycznym, Narzędzia hydrauliczne,
Podnośniki hydrauliczne, Młoty hydrauliczne, Hydrauliczne
stoły podnośnikowe, Hydrauliczne urządzenia podnoszące,
Samobieżne platformy hydrauliczne, Przenośniki hydrauliczne, Wiertnice, Wiertnice poziome, Hydrauliczne wiertnice poziome niesterowane, Wiertnice pionowe, Wiertnice pionowe
geotechniczne, Wiertnice pionowe do pomp ciepła i studni,
Wiertnice pionowe do mikropali i kotew, Osprzęty wiertnicze i koparkowe, Narzędzia do wiertnic poziomych, 37 Usługi
w zakresie montażu, naprawy i konserwacji siłowników, silni(210)
(731)
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ków i agregatów hydrauliki siłowej i maszyn z napędem hydraulicznym, Regeneracja maszyn i silników hydrauliki siłowej
zużytych lub częściowo zniszczonych, Mycie i czyszczenie
układów hydraulicznych, Usługi w zakresie wymiany olejów,
filtrów olejowych, filtracja olejów w maszynach roboczych,
Zakuwanie przewodów i węży dla hydrauliki siłowej, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie
rozdzielczych obiektów liniowych, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, rurociągów,
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji:
elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacyjnych, Naprawa narzędzi, Naprawa maszyn, Naprawa pomp, Naprawa dźwigów, Naprawa urządzeń
elektrycznych, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa
sprzętu elektrycznego, Naprawa maszyn przemysłowych,
Informacja o naprawach, Naprawa lub konserwacja pomp,
Konserwacja i naprawa rurociągów, Naprawa systemów doprowadzania gazu, Czyszczenie i naprawa kotłów, Konserwacja i naprawa palników, Konserwacja lub naprawa palników,
Naprawa niewielkich artykułów metalowych, Instalacja i naprawa rurociągów, Konserwacja i naprawa dźwigów, Naprawa
i konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, Konserwacja i naprawa systemów rurociągów, Konserwacja i naprawa rur odpływowych, Regulowanie i naprawa
palników olejowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Naprawa
i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa i konserwacja
pomp próżniowych, Instalacja maszyn, Instalacja gazociągów, Instalacja rurociągów, Instalowanie kotłów, Czyszczenie
instalacji wodociągowych, Instalacja maszyn przemysłowych,
Instalacja izolacji rur, Instalacja przewodów wodociągowych,
Instalacja sprzętu hydraulicznego, Usługi instalowania rur,
Serwisowanie rurociągów, Serwisowanie dźwigów, Serwis
i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę, 40 Obróbka
metali i nakładanie powłok na metale, Obróbka mechaniczna
elementów metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne,
gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach, cięcie
blach nożycowe i ogniowe, Obróbka powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, Usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, Usługi
kowalskie, ślusarskie i spawalnicze, 42 Opracowywanie projektów technicznych, badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, usługi w zakresie diagnozowania układów hydraulicznych, sprawności pomp, silników i rozdzielaczy hydrauliki
siłowej, Pomiary przepływu i czystości oleju, pomiary azotu
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w hydroakumulatorach, Testowanie materiałów, Doradztwo
techniczne i technologiczne w zakresie agregatów, siłowników, silników i szybkozłącz dla hydrauliki siłowej, Wzornictwo
przemysłowe.
(210) 523486
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523488
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S-Gn
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523491
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) uniCELL
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523492
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VC-1
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523493
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) omniMUZ
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523494
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) megaMUZ-2
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

516141, 516945, 518071, 518271, 520660, 520661, 521020, 521091, 521555, 521557, 521636, 523008

3

514285, 516141, 516946, 518240, 519889, 521396, 521453, 521454, 521797, 521958, 522842, 522938,
522939, 522940, 522941, 522993, 523075, 523076, 523355

4

515728, 515744, 516526, 522096

5

506428, 506429, 516141, 518271, 519412, 519996, 519998, 520908, 521453, 521454, 521797, 521958,
522159, 522235, 522761, 522977, 522978, 523055, 523115

6

514285, 515570, 515571, 518071, 520432, 521091, 521555, 521557, 522109, 522110, 522704, 522976,
522980, 523027, 523075, 523076

7

514285, 515570, 515571, 520854, 521091, 521304, 522842, 522899, 522938, 522939, 522940, 522941,
523365

8

514285, 521091, 521752, 523075, 523076

9

510066, 513892, 515266, 516347, 517102, 518248, 520662, 521091, 521455, 522251, 522602, 522763,
522793, 522804, 522842, 522924, 522925, 522932, 523045, 523176, 523191, 523200, 523269, 523270,
523361, 523486, 523488, 523491, 523492, 523493, 523494

10

521091, 522882, 523023, 523094, 523095, 523101

11

520837, 521091, 522025, 522482, 522975, 522981

12

510066, 513408, 514285, 515570, 515571, 519406, 521304, 522602, 522770, 522772, 522842

14

517594, 518873, 520390

16

513892, 516347, 517102, 518679, 518916, 519996, 519998, 520390, 521091, 521455, 521555, 521557,
521829, 521940, 522606, 522768, 522804, 522936, 523075, 523076, 523120, 523159, 523191, 523200

17

515570, 515571, 520660, 520661, 521555, 521557, 523008, 523075, 523076

18

520556, 520557, 522166, 522330, 522768, 522769, 522974, 523172, 523181, 523185, 523188

19

521555, 521557, 522060, 522109, 522110, 522704, 522980, 523027, 523152

20

514285, 517223, 520390, 520432, 521091, 521555, 521557, 522704, 523122, 523172, 523264, 523266

21

521752, 522455, 522606, 522975, 523075, 523076

22

522624

24

522922, 523075, 523076

25

510066, 514281, 517594, 519412, 520556, 520557, 521091, 521253, 521610, 521829, 522166, 522330,
522602, 522606, 522679, 522769, 522877, 522922, 522924, 522925, 522936, 522998, 523022, 523040,
523041, 523181, 523185, 523188

26

523021

27

523264, 523266

28

516347, 518248, 519996, 519998, 520769, 522455, 523021, 523034, 523122, 523191

29

510884, 510892, 510893, 511339, 515655, 516480, 517423, 518246, 521524, 522130, 522132, 522133,
522136, 522139, 522141, 522142, 522500, 522622, 522624, 522625, 522628

30

515655, 516480, 517423, 518243, 518246, 519412, 520558, 520559, 521355, 522058, 522061, 522622,
523015

31

518271, 521524, 521576, 521664, 522624, 522625, 522974

32

506128, 518234, 519412, 520400, 521845, 521846, 522128, 522129, 522622, 522755, 522756, 522947,
523007

33

506128, 519412, 520079, 520080, 522622, 522906, 523163

34

522126

Nr ZT07/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

91

2

1

35

510066,
516526,
520772,
521664,
522602,
522842,
522998,
523188,

512040,
517102,
520854,
521835,
522624,
522882,
523023,
523191,

36

513883, 514407, 516239, 517102, 517223, 517423, 518014, 518790, 520390, 520773, 521436, 521443,
521455, 521555, 521557, 521614, 522060, 522654, 522675, 522721, 522967, 522980, 523052, 523114,
523159, 523285

37

514407, 516239, 516526, 518790, 520837, 521436, 521555, 521557, 521855, 522042, 522058, 522060,
522482, 522654, 522770, 522772, 522842, 522846, 522938, 522939, 522940, 522941, 522980, 522983,
522993, 523027, 523031, 523052, 523074, 523102, 523103, 523159, 523359, 523360, 523365

38

512040, 517102, 518916, 522642, 522721

39

514407, 518922, 520432, 521576, 521614, 522014, 522024, 522042, 522096, 522515, 522624, 522701,
522842, 523052, 523089

40

515570, 515571, 520390, 520432, 521524, 521555, 521557, 522213, 522624, 522625, 522755, 522756,
522842, 522882, 522980, 523365

41

506450,
521246,
522186,
523013,
523360

42

513892, 517102, 517223, 518014, 518218, 518248, 522042, 522251, 522482, 522642, 522721, 522763,
522980, 523045, 523159, 523176, 523191, 523269, 523270, 523365

43

514407, 517734, 519412, 521443, 521613, 521614, 522156, 522707, 522929, 523013, 523052, 523089,
523290, 523291

44

516608, 518200, 519412, 520483, 521246, 521614, 521847, 522576, 522624, 522625, 522744, 522882,
523084, 523094, 523095, 523101, 523361

45

513892, 517102, 521455, 522673, 522721, 523052, 523295

513892,
521278,
522204,
523030,

512688,
517223,
521091,
521855,
522625,
522924,
523031,
523200,

516347,
521417,
522455,
523032,

513151,
517712,
521246,
522014,
522628,
522925,
523056,
523240,

517102,
521436,
522469,
523084,

513883,
518014,
521417,
522024,
522670,
522930,
523094,
523243,

517423,
521443,
522514,
523102,

513892,
518243,
521436,
522042,
522721,
522938,
523095,
523285

518248,
521455,
522602,
523103,

514407,
518271,
521455,
522060,
522755,
522939,
523114,

518916,
521613,
522606,
523114,

515570,
518285,
521524,
522096,
522756,
522940,
523122,

519403,
521614,
522707,
523191,

515571,
518790,
521555,
522166,
522768,
522941,
523159,

519405,
521777,
522793,
523200,

516141,
518916,
521557,
522330,
522770,
522956,
523169,

519412,
521835,
522924,
523290,

516239,
519412,
521576,
522335,
522772,
522979,
523181,

520772,
522025,
522925,
523291,

516347,
520662,
521614,
522469,
522793,
522980,
523185,

520773,
522049,
522936,
523359,

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#GOTOWIDOPOMOCY L
#jeszczedobry
#PGE2050
#szczesciejestproste Karolina Wilk
+AIB
1923 Hanka SIEMIANOWICE
michałki z Siemianowic
4 CALM COMPLEX
AIB
AKADEMIA LATANIA.PL
AKADEMIA SOKOLIKA AKTYWNIE,
ZDROWO, SMACZNIE
AMINOPLON
ANGLE BEAT
antra
ARTE DERM
ATUM
AuroMirta ORO
AUTOMATION TRADER
BANSAMO B
BANSAMO B
BANSAMO B
BANSAMO B
BAROMETR OBYWATELSKI
bella Bio based
BeReady Masters Cup
BEST GYM
Bielenda Royal Bee Elixir
Bimini Motor Boats
BIMINI
bioecoil NATURALNE OLEJE
Wkład eco-olejowy do zniczy
Biotylek max B
Bipromasz
BIRRA BIER PIWO BEER BIERE CERVEZA
Tkamy najlepsze piwo WEBER
Piwo jasne Alk. 4, 5%
BIRRA BIER PIWO BEER BIERE CERVEZA
Tkamy najlepsze piwo WEBER
Piwo jasne Alk. 5, 8%
BIUROWE REWOLUCJE
BOSS TAXI
BRILLAW BY MIKULSKI & PARTNERS
BROWAR MIKOŁAJKI
BROWAR MIKOŁAJKI
brt MOTO BEST RIDE TECHNOLOGY

521443
522602
521417
522936
521555
518243
521797
521557
521777
517423
518271
522906
522768
520483
522514
522978
513151
522938
522939
522940
522941
523169
522235
521835
522204
518240
522770
522772
515744
520908
523365

521846

521845
522793
518922
521455
522755
522756
510066

BUBBLE WASH
BY YOUR SIDE
CANTINO OPAKOWANIA EKOLOGICZNE
Castelior
CATENVIN
CELI
CELOWNIK
CHINA TANG
CHOCIEBUSKA 11
CIGEN
CIŻEMKA
CLAWY narzędzia & koła
COTTON MILL
Coxydyna
CRYSTAL
DARZ BÓR
Dear Bear
DiXi świstaki
Dolina Pasłęki
DREWNO POZYTYWNA ENERGIA
Drosed Podlaski
Ulubiony od 1977 Pasztet drobiowy
Drosed Q SELECTION PERLICZKA
dzień dobry w biurze
e pasjonaci
e
ECO PACK
ECO-HYDROSYSTEM
Ekobran GOLD EKOGROSZEK
ELPAY
ELUM
Embassy
EML EUROPEJSKA MENNICA LOKACYJNA
BEZPIECZNE LOKOWANIE KAPITAŁU
EMLITH
F
Fabryka Kreatywności
Fizjo-Factory
FIZZ
FOOQS
FUTRAKI
garden SECRET 4you
GARDENIA DEWELOPER
Gliwika Gabinety terapeutyczne
GLOVIA Smart PROFOURS

522993
523022
518679
520432
523041
523361
522804
522156
522060
518218
523188
514285
522998
522977
520769
522130
523034
521453
516480
522025
522628
522625
523266
522932
523264
521396
520837
522096
522983
522981
522126
518873
523045
521278
522186
523084
521752
523120
519403
523152
516239
523101
522251

Nr ZT07/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

GN NABOR
GN
Grain Cat
green energy zone
STREFA ZIELONEJ ENERGII
Griny WITH LOVE TO PEOPLE AND NATURE
GRUNTON
GXP
H2O
Hajka. Polskie od podstaw
Harveo Time for money
heliograf TECHNIKA FILMOWA
heliograf
HERBAL Pharmaceuticals
héroine
HowSmart domy 35m2
huami
Humdinger
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
IBDS Sp. z o.o. Biuro Inżynieryjne
IGL
INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ
W KATOWICACH PANEWNIKACH
INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ
W KATOWICACH-PANEWNIKACH
Irminka Cosmetics
IUXTA-3D
jestempolska
JUST DO RUN.
K KRAFTMANN
Kancelaria Radcy Prawnego
KATARZYNA SOWA-SOKÓŁ
KAREN
Karmel
Katane Gelato Siciliano
Kobral
KRAFTMANN
Kultowy Browar Staropolski Vegan
Beer Piwo Beer Cerveza Birra Bier
Kultowy Browar Staropolski Vegańskie
Beer Piwo Beer Cerveza Birra Bier
LA MAMMA
let’s GOCOOK akademia kulinarna
let’s move Gdańsk forward
LŁ LANGE TOOLS
LS liftsystem
łaciaty i ja
M MASKET
M/promo +
MAKAOZ
MALAYA
MALINOWY KRÓL

2

515571
515570
521664
523031
523021
516945
516526
519998
521524
522967
523102
523103
522761
520556
518790
512688
522922
521855
522482
522515
506429
506450
523355
522882
513892
522330
520661
523295
521940
522058
517734
521636
520660
522129
522128
521829
522707
521436
521091
523074
522500
517223
512040
522980
521614
506128

93
1

MAŁPA
Mały VINCI prywatny żłobek artystyczny
Mały VINCI
Mare
MarioEmilio
MARKA
MASNO
MAX INKASSO
Mazovia Cargo Express
megaMUZ-2
MEISTER tools
MENNICA KRAJOWA
migo group
MIGRE-FIX
MIKOŁAJOFON
Milla Krówka z Milanówka
Milla Krówka z Milanówka
miniDrive
MISSION
MKL
MOC CZYSTEGO SPIRYTUSU 99, 9%
MOC CZYSTEGO SPIRYTUSU 99, 9%
MODESTO
MP MISTRZ PODATKÓW
multiCELL 2S
multiCELL 2S-Gn
MULTILOG
MULTILOG
MURSA
NaturAgra
nature ON THE ESSENCE OF NATURAL
EXTRACTS charcoal
NeoDermin
NOWY UŚMIECH W 1 DZIEŃ
AGNIESZKA SICIŃSKA
Nuss Milk
ocenapolis.pl
Ogrod Swiatel.pl
omniMUZ
Optea
orto go
Orto Go
OSTRY BARBER
OUTLET NEXTERIO
OZZY DOG
PC PetroConsulting
Perfecta WARSAW TOKYO NEW YORK 1
00% BIO RETINOL ROŚLINNY BAKUCHIOL
PG-PROJEKT
pidżama porno
PIWO PROSTO Z GÓR
Planet Magic

2

523163
523290
523291
522956
523181
518285
519412
522721
522701
523494
522670
520390
515655
506428
518248
520558
520559
519406
518246
523027
520079
520080
513408
513883
523486
523488
522014
522024
522769
522624
516946
519889
518200
522061
518014
522455
523493
523056
523094
523095
521246
522335
522974
520854
521958
522846
522924
518234
514281

94

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

POLIGARD
poligard
Portamet
POVER
PP
PREMIUM CLINIC
Presskadra
Produkty Zakonne
ProGrower.eu profesjonalny growshop
PROSTE CŁO
PROTECTDENT
Przed Sądem
PsiaLinka
Pszczółka SÓL& KARMEL
PZU OSZCZĘDNOŚCI
Q BOT
RAVIX
REIG REAL ESTATE INVESTMENT GROUP
RESGREEN
RESIDENTS AT MAGNOLIA
RITTER
RJ Digital Management
Roboty i spółka
ROCKSTAR LIFE IS YOUR STAGE
Roman Pawłowski DREAM BURGER
Royal Toddler
RR FERRA
RSI AIFM ALTERNATIVE INVESTMENT
FUND MANAGER
SADEKS spółdzielnia producentów
SALES POWERPLAY INSPIRED & TRAINED
Sales PowerPlay
SEXY BOY
SHANGRILA TRAVEL
SILVER BLOCK
SILVER BLOCK
Składamy się z najlepszych części
SkrzAsie Joanna Kadej
SMEB STOWARZYSZENIE
MIĘDZYNARODOWYCH EKSPERTÓW
BUDOWLANYCH
SMEB
sodaexpert
SOKOŁÓW Dziś Pieczemy PROSTY OBIAD
SZYBKIE, PROSTE DANIE KARKÓWKA
WIEPRZOWA DO ZAPIECZENIA GOTOWA
W NIECAŁE 60 MIN.
SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE G
GOLD QUALITY ORYGINALNE TYLKO
SOKOŁOWA  	

Nr ZT07/2021

2

1

522109
522110
522976
521020
522166
522576
523114
523115
522930
517712
523023
522673
523172
521355
517102
522842
523015
523285
523008
514407
523040
522642
519405
522947
522929
521253
521610

SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE G
GOLD QUALITY ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE G GOLD
QUALITY ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
Solen Kabaty
SPORT LINE
Stara Galicja
STRACHY NA LACHY
SuperFM
SZOKA Nieruchomości
ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci
100% NATURALNE OLEJE WKŁAD OLEJOWY
DO ZNICZY
ŚWISTAKI
TEAMKARAŚ Robert Karaś
TEAMKARAŚ
TechnoMaszBud
TELEDYSKER
The Planet
TIGRELOX
TRAK-TOM
Tuż Tusz TATTOO
uczymy dzieci programować UDP
UMS FUSION
uniCELL
USTA RZEŹBIONE NA PŁASKO
USTA RZEŹBIONE
V VENDO.ERP
V
VC-1
Velt
VENDO.ERP
VFM Real Estate
Victorio
VIELE
Vigalex
VILLA RUBINSTEIN
VirBiotic
VitaScale
Vizmed.app
Witkówka
WM Advisory
YA ZNAJDŹ SWOJE YA JEWELLERY BY
Katarzyna Cichopek

522675
521576
523191
523200
522877
523089
523075
523076
522042
523122

523359
523360
518071

511339

522132

2

522133
522136
522139
522141
522142
523052
522679
522622
522925
518916
523159

515728
521454
523030
523032
522899
522049
522979
523055
521304
516608
516347
522763
523491
523243
523240
523269
523270
523492
522975
523176
522654
523185
522704
522159
521613
516141
515266
521847
520773
520772
517594
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1

2

Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW
wege smalczyk z cebulką, majerankiem
i soczewicą bez konserwantów NA BAZIE
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ GWARANTOWANA
SOKOŁÓW

510893

Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW
wege smalczyk z fasolą i jabłkiem
bez konserwantów NA BAZIE
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ
GWARANTOWANA SOKOŁÓW

510892

95
1

Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW
wege smalczyk ze śliwką i ciecierzycą
bez konserwantów NA BAZIE
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ GWARANTOWANA
SOKOŁÓW
ZeStrychu Handmade
Zielona Weranda Hotel Restauracja
ZNSHINESOLAR
ŻUŻLOWY KLUB SPORTOWY POLONIA
BYDGOSZCZ
ŻYWIEC ZDRÓJ NATURALS

2

510884
522213
523013
520662
522469
523007

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.
1061347
1369548
1495499
1497540
1515886
1561302
1571951
1571965
1571969
1571975
1571985

1572014
1572034
1572036
1572049
1572122
1572129
1572131
1572140

BIANCALANCIA (2021 01 08)
18, 24, 25
Niacet Calprona (2021 01 11)
1
2019 07 12, 2019 01 18)
CFE: 01.15.11, 07.01.24, 24.15.02, 26.01.03
9, 11
3W CLINIC (2020 12 04)
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 27.07.11
3
TAG The Archangel Gabriel (2020 12 30)
CFE: 03.07.17, 25.07.01, 26.03.04, 27.01.01
30
KIRAÇ ELEKTRIK (2021 01 11)
CFE: 26.15.01, 27.05.10, 29.01.12
35
VNT (2020 10 03)
CFE: 27.05.01
25
WINDY (2020 06 24)
CFE: 01.05.02, 27.01.16
28
VERA (2020 11 10)
CFE: 27.05.01
3, 4, 5
LIRO (2020 10 17, 2020 07 08)
6, 20
ROSSVIK (2020 12 11, 2020 10 20)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 26
GOLDEN BLISS (2020 09 14, 2020 09 07) 32
SANVIDIA (2020 09 22, 2020 09 21)
5
SANSIK (2020 10 13, 2020 10 13)
5
Ed Knows (2020 11 03, 2020 08 07)
33
Producteurs D’ ICI (2020 11 03, 2020 05 04)
CFE: 24.17.24, 26.11.12,
9, 16, 29, 30, 31, 32,
27.05.09, 29.01.12
33, 35, 38, 41
xin heng yuan (2020 11 20)
CFE: 27.05.22, 28.03.00
21
Juniper CLEAN (2020 10 20)
3, 5
NOVAMETA (2020 11 03, 2020 09 28)
CFE: 26.11.12, 27.05.11, 29.01.01
10, 11, 20

1572169
1572197
1572198
1572237
1572287
1572395
1572447
1572556
1572566
1572581
1572593
1572618
1572667
1572677
1572745
1572778
1572820
1572889

INNOVABIO (2020 09 18)
1, 5, 31, 42, 44
QINGFLEX (2020 11 02)
CFE: 03.02.01, 27.05.01, 29.01.04
17
DIDAR (2020 11 02)
CFE: 27.05.01
12
YJSZHA (2020 12 16, 2020 10 09)
CFE: 07.01.05, 27.05.17
45
INVISTA (2020 07 23)
CFE: 27.05.02, 29.01.04
3, 5, 16, 35
WhisperClean (2020 11 25)
CFE: 27.05.01
9, 21, 35
THREEKEY (2020 10 30)
CFE: 27.05.01
9
DANS LES AIRS (2020 12 02, 2020 06 02)
3
NEO ARCTIC BLUE MIX
34
(2020 12 01, 2020 07 22)
ingyu (2020 06 15)
CFE: 01.15.03, 27.05.01
7, 9
2020 11 19)
CFE: 28.03.00
12
AZURGRUP (2020 07 11)
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
36, 37
a.b.a automotive (2019 10 16, 2019 07 19)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
7, 12
NOVAHF (2020 12 08, 2020 06 11)
10
HÉLÈNE OUI (2020 11 24, 2020 10 15) 25, 35
ICON (2020 11 24, 2020 08 28)
35, 36
Livechef (2020 09 22, 2020 05 22)
CFE: 27.05.01
9, 39
SCALA (2020 11 16)
CFE: 27.05.01
6, 19

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1369548,

1571985,

1572169

3

1497540,

1571969,

1571985,

1572131,

1572287,

1572556

4

1571969,

1571985

5

1571969,

1572034,

1572036,

1572131,

1572169,

1572287

1572395,

1572447,

1572581,

1572745,

1572778

6

1571975,

1571985,

1572889

7

1571985,

1572581,

1572667

8

1571985

9

1495499,

1571985,

1572122,

10

1572140,

1572677

11

1495499,

1571985,

1572140

12

1571985,

1572198,

1572593,

16

1571985,

1572122,

1572287

17

1571985,

1572197

18

1061347

19

1571985,

1572889

20

1571975,

1571985,

1572140

21

1571985,

1572129,

1572395

22

1571985

24

1061347,

1571985
1571951,

25

1061347,

26

1571985

28

1571965

29

1572122

30

1515886,

31

1572122,

1572169

1572014,

1572122

33

1572049,

1572122

34

1572566

35

1561302,

1572122,
1572778

36

1572618,
1572618

38

1572122

39

1572820

41

1572122

42

1572169

44

1572169

45

1572237

1572745

1572122

32

37

1572667

1572287,

1572395,

1572820

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.
514696
503995
517748
512935
516617

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
2020 12 22
6, 7, 8, 37
Rockwell Automation, Inc.
2021 01 12
7, 42
UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ SPÓŁKA
AKCYJNA
2021 01 18
32
Nomad Foods Europe Limited
2021 01 19
29, 30
Rücker GmbH
2021 01 19
29

518546
516591
516268
518719

Shangri-La International Hotel Management
Limited
2021 01 26
43
SFD SPÓŁKA AKCYJNA
2021 01 19
5, 29, 30, 32
Ezetop Unlimited Company
2021 01 26
9, 38, 42
CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
2021 01 26
33

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.
1553454

GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 01 14
5

