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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 22 lutego 2021 r.

Nr ZT8

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.
491685
(220) 2018 10 16
CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 działalność związana z organizacją kongresów.
(210) 493659
(220) 2018 12 10
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki (z wyjątkiem pędzli do malowania), szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów, materiały do wytwarzania
szczotek, artykuły do czyszczenia, mianowicie artykuły
do czyszczenia zębów, szczoteczki do czyszczenia, narzędzia
do czyszczenia ręczne, urządzenia do mycia zębów i dziąseł
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, wyroby szklane, wyroby szklane dla gospodarstwa
domowego, szklane naczynia do picia, wyroby szklane malowane, porcelana, porcelanowa zastawa stołowa, artykuły
porcelanowe do celów dekoracyjnych, wyroby artystyczne
z porcelany, naczynia ceramiczne, ceramiczna zastawa stołowa, naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki.

500518
(220) 2019 05 30
HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEATING instal konsorcjum

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura sanitarna, bojlery, bojlery gazowe,
bidety, filtry dowody, grzejniki do centralnego ogrzewania
i centralnej ciepłej wody, grzejniki elektryczne, instalacje
do sauny, kotły i piece grzewcze, kabiny natryskowe, kanały
kominowe, kominki domowe, krany do wody, miski klozetowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, palniki, piecyki, przydomowe urządzenia do oczyszczania ścieków, sedesy, uszczelki do kranów, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, urządzenia do zmiękczania wody,
urządzenia do klimatyzacji, wanny do kąpieli nasiadowych,
wyciągi kuchenne, wymienniki ciepła, zasobniki ciepła i pary,
zlewozmywaki, 17 armatura do przewodów niemetalowa,
filc izolacyjny, folie metalowe izolacyjne, lakier izolacyjny,
króćce i złączki do rur niemetalowych, materiały dźwiękoszczelne, osłony do rur niemetalowe, pierścienie wodoszczelne, przewody giętkie niemetalowe, taśmy izolacyjne,
uszczelki, uszczelnienia zapobiegające przeciekom wody,
wata szklana do izolacji, złączki niemetalowe do przewodów,
zawory gumowe, 19 konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, konstrukcje altan, boazerie, budowlane materiały
niemetalowe, dachówka niemetalowa, drenarskie przewody niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, płytki wykładzinowe
niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, przewody kominowe niemetalowe,
przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

500920
(220) 2019 06 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów, PL
(znak słowno-graficzny)
mobile frame extension

Nr ZT8/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe,
badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe
i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie
graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne,
projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów,
projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, planowanie
projektu, projektowanie modeli, projektowanie przyrządów,
projektowanie opakowań, analiza projektu produktu, analizy
wykonalności projektu, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie naukowe i technologiczne, 45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw
autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego
poprzez ich licencjonowanie.
502182
(220) 2019 07 12
KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Fikamy
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych), prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, prowadzenie zajęć ze śpiewu i muzyki, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi),
organizowanie i prowadzenie półkolonii.
(210)
(731)

505683
(220) 2019 10 16
ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jak poślubić milionera
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie widowisk sportowych, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, 41 organizacja i prowadzenie imprez sportowych, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, obsługa techniczna i menadżerska produkcji
telewizyjnej i filmowej, 42 programowanie komputerowe,
utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projek(210)
(731)

7

towanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną.
(210) 507686
(220) 2019 12 05
(731) SOBKOWIAK ANNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM WSZYSTKIEGO DOBREGO
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów
szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania
rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie
budowania zespołu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, trening jogi, trening medytacji, treningi
zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności
fizycznej, 44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, terapia
sztuką, konsultacje, doradztwo i badania psychologiczne, usługi
dietetyków, poradnictwo dietetyczne, usługi doradcze w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie zarządzania stresem,
poradnictwo medyczne związane ze stresem, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi.
507845
(220) 2019 12 09
ORCHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WOLNE MEBLE

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, ramy obrazów, konstrukcje drewniane do mebli, konstrukcje stalowe do mebli, ściany loftowe
ze szprosami wypełnione szkłem, drzwi ze stali i szkła.
507974
(220) 2019 12 12
MOLLON COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bioteq BIOLOGY & TECHNOLOGY
(210)
(731)

8
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(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania
jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające,
środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, produkty kosmetyczne do celów leczniczych,
oleje lecznicze, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi.
508236
(220) 2019 12 18
SAPIENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mosaico

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie służące do automatycznego
tworzenia tokenów w technologii blockchain.
510253
(220) 2020 02 16
JUSEE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUSEE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
do makijażu, podkłady do makijażu, korektory do twarzy
i pod oczy, kosmetyczne pudry do twarzy, bronzery, róże,
cienie do powiek, kredki do powiek, tusze do rzęs, eyelinery, kredki do brwi, tusze do brwi, pomadki i szminki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust, lakiery do paznokci, odżywki
do rzęs i brwi, preparaty do mycia, mydła, balsamy inne niż
do celów medycznych, kremy kosmetyczne, kremy przeciw
zmarszczkowe, esencje eteryczne, perfumy, szampony, lakiery do włosów, preparaty do mycia włosów, środki do czyszczenia zębów, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, maseczki do twarzy, skóry, żele do masażu inne niż
do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
35 usługi sprzedaży kosmetyków, kosmetyków kolorowych,
perfum, artykułów do mycia, artykułów do pielęgnacji ciała
i urody, reklama i promocja towarów i usług w tym za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pokazy towarów, usługi marketingowe, organizowanie konkursów.
(210)
(731)

Nr ZT8/2021

510486
(220) 2020 02 21
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOR SŁUŻEWIEC Wyścigi konne od 1939 r.

(210)
(731)

(531) 02.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma, magazyny w szczególności poświęcone wyścigom
konnym, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia,
naklejki, wyroby z papieru i tektury dotyczące gier hazardowych, blankiety dotyczące wyścigów konnych, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych,
katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne
niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry
zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier
loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji,
zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach
danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, 36 sponsorowanie finansowe,
sponsoring gonitw, pośrednictwo w obrocie bankowym,
transfer elektroniczny środków finansowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów on-line do komunikacji
w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie
gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych,
videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie
on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych
klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych,
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi
wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sporto-
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wych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, warsztatów, śniadań
biznesowych, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie
sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi w zakresie
zamieszczania i publikacji elektronicznych on-line, publikacja
książek elektronicznych i czasopism on-line, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, wynajmowanie obiektów sportowych i wynajmowanie terenu wyścigów konnych.
510491
(220) 2020 02 21
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALA DERBY TOR SŁUŻEWIEC

(210)
(731)

(531) 02.01.20, 26.04.04, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma, magazyny w szczególności poświęcone wyścigom
konnym, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia,
naklejki, wyroby z papieru i tektury dotyczące gier hazardowych, blankiety dotyczące wyścigów konnych, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych,
28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne
inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie,
gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier
elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie
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informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych
bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, 36 sponsorowanie
finansowe, sponsoring gonitw, pośrednictwo w obrocie
bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych,
38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów on-line
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych,
organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych
on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych
salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line,
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie
koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych,
rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów,
seminariów, warsztatów, śniadań biznesowych, kongresów,
szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, usługi w zakresie zamieszczania
i publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi
on-line, wynajmowanie obiektów sportowych i wynajmowanie terenu wyścigów konnych.
(210) 510954
(220) 2020 03 04
(731) PĘKALA AGNIESZKA, Tomaszkowo
(540) (znak słowny)
(540) Cepelin - Pierogi Świata
(510), (511) 30 naleśniki, mięso zapiekane w cieście, napoje
kawowe z mlekiem, pierożki na bazie mąki, pielmieni [pierogi
z nadzieniem mięsnym], przekąski na bazie zbóż, 35 usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych,
43 usługi restauracyjne.
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511393
(220) 2020 03 12
ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROGER PUBLISHING
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, środki do makijażu, środki
do pielęgnacji i malowania paznokci, preparaty toaletowe,
9 książki audio, książki elektroniczne, publikacje internetowe,
w tym edukacyjne, publikacje elektroniczne (do elektronicznego pobierania), w tym edukacyjne, magnesy dekoracyjne,
ramki cyfrowe do zdjęć, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, kolczyki, bransoletki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki do kółek na klucze,
16 książki, drukowane materiały edukacyjne, segregatory,
w tym edukacyjne, kalendarze, zakładki, pamiętniki, dzienniki, torby papierowe, ramki i stojaki do fotografii, 18 torby,
nosidełka do noszenia dzieci, temblaki do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, tornistry szkolne, torebki, torby na zakupy,
siatki na zakupy, 21 wyroby ze szkła, ceramiki i porcelany dla
gospodarstwa domowego i kuchni, w szczególności talerze, filiżanki, kubki, kieliszki, szklanki, dzbanki, miski, półmiski,
garnki, miseczki, kieliszki do jaj, wazony, cukiernice, termoizolowane naczynia domowe, naczynia do pieczenia, donice,
24 tekstylia i wyroby tekstylne nie zawarte w innych klasach,
bielizna pościelowa, koce, narzuty na łóżka, obrusy, ręczniki,
śpiwory, śpiworki dla niemowląt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, piżamy, koszule
nocne, skarpetki, rękawiczki [odzież], biustonosze, bandany
na szyję, apaszki [chustki], szaliki, szale, fartuchy [odzież], pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, wyprawka dziecięca, ubrania, śpioszki, 35 usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz sprzedaż on-line kosmetyków, książek, drukowanych materiałów
edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, biżuterii
i wyrobów jubilerskich, breloków ozdobnych, magnesów
dekoracyjnych, wyrobów ze szkła, ceramiki i porcelany dla
gospodarstwa domowego i kuchni, tekstyliów i wyrobów
tekstylnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, pieluszek dla
dzieci z materiałów tekstylnych, toreb, plecaków, 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie, kształcenie,
rozrywka.
(210)
(731)

511399
(220) 2020 03 12
ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAMAGINEKOLOG
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, środki do makijażu, środki
do pielęgnacji i malowania paznokci, preparaty toaletowe,
9 książki audio, książki elektroniczne, publikacje internetowe,
w tym edukacyjne, publikacje elektroniczne (do elektronicznego pobierania), w tym edukacyjne, magnesy dekoracyjne,
ramki cyfrowe do zdjęć, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, kolczyki, bransoletki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki do kółek na klucze,
16 książki, drukowane materiały edukacyjne, segregatory,
(210)
(731)
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w tym edukacyjne, kalendarze, zakładki, pamiętniki, dzienniki, torby papierowe, ramki i stojaki do fotografii, 18 torby,
nosidełka do noszenia dzieci, temblaki do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, tornistry szkolne, torebki, torby na zakupy,
siatki na zakupy, 21 wyroby ze szkła, ceramiki i porcelany dla
gospodarstwa domowego i kuchni, w szczególności talerze, filiżanki, kubki, kieliszki, szklanki, dzbanki, miski, półmiski,
garnki, miseczki, kieliszki do jaj, wazony, cukiernice, termoizolowane naczynia domowe, naczynia do pieczenia, donice,
24 tekstylia i wyroby tekstylne, nie zawarte w innych klasach,
bielizna pościelowa, koce, narzuty na łóżka, obrusy, ręczniki,
śpiwory, śpiworki dla niemowląt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, piżamy, koszule
nocne, skarpetki, rękawiczki [odzież], biustonosze, bandany
na szyję, apaszki [chustki], szaliki, szale, fartuchy [odzież],
pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, wyprawka
dziecięca, ubrania, śpioszki, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz
sprzedaż on-line kosmetyków, książek, drukowanych materiałów edukacyjnych, segregatorów, w tym edukacyjnych,
biżuterii i wyrobów jubilerskich, breloków ozdobnych, magnesów dekoracyjnych, wyrobów ze szkła, ceramiki i porcelany dla gospodarstwa domowego i kuchni, tekstyliów
i wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, toreb, plecaków,
41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie,
kształcenie, rozrywka.
511741
(220) 2020 03 23
PROXI.CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PROXI.CLOUD
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne w zakresie reklamy, systemy komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe w zakresie reklamy, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych w zakresie marketingu i sprzedaży, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji, oprogramowanie
do wtyczek [plug-in], panele (oprogramowanie), 35 reklama, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu i aplikacji mobilnych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, usługi i doradztwo dotyczące
rozwiązań technologicznych w zakresie reklamy, kampanie
marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
w zakresie rozliczeń, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi konsultacyjne i doradcze
w zakresie strategii biznesowych, w szczególności tworzenia
i realizacji strategii rynkowych dla zwiększania świadomości
marki oraz strategii zwiększania sprzedaży, przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, transkrypcja danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, analiza danych biznesowych, dostarczanie danych
dotyczących działalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych on-line, analizy danych badań rynkowych, interpretacja danych dotyczących badań rynku, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych,
(210)
(731)
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dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie gromadzenia
danych z badań rynku, 36 obsługa płatności, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi
doradztwa technologicznego, opracowywanie baz danych,
pisanie elementów kodu źródłowego, projektowanie i opracowanie oprogramowania do skanowania i przetwarzania
obrazu, programowanie oprogramowania do reklamy, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie sposobów
prezentacji danych, sposobów zbierania danych, sposobów
rejestracji i wykorzystywania danych, których zebranie możliwe jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych i stacjonarnych (komputery), sposobów mierzenia efektywności kampanii reklamowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie reklamy,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zbierania danych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zbierania danych
w zakresie marketingu i sprzedaży, 45 potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby [usługi potwierdzania tożsamości].
(210) 512006
(220) 2020 03 27
(731) KĘDZIA ANNA WWW.LEJDI.SKLEP.PL, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) Lejdi
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
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golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne,
tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze
[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
obuwie do celów rekreacji, 35 usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, marketing internetowy, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży
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hurtowej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów torebek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży sportowej, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, usługi
współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga.
(210)
(731)
(540)
(540)

512009
(220) 2020 03 27
KĘDZIA ANNA WWW.LEJDI.SKLEP.PL, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
LEJDI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 18 torebki, torebki wieczorowe, skórzane torebki, torebki damskie, torebki-paski, torebki męskie, stylowe
torebki, torebki-worki, uchwyty do toreb, torebki do ręki,
torebki na ramię, małe torebki kopertówki, bigle do torebek, kopertówki [małe torebki], torebki wykonane ze skóry, torebki noszone na biodrach, torebki-paski na biodra,
torebki-kuferki [Boston bag], torebki, portmonetki i portfele, metalowe okucia do torebek, torebki na biodra [nerki],
paski do torebek na ramię, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, małe damskie torebki bez rączki, szkockie
torebki futrzane lub skórzane [sporran], uchwyty do noszenia toreb z zakupami, torebki na narzędzia, sprzedawane
bez wyposażenia, parasole, aktówki, bagaż, kopertówki,
portmonetki, portfele, torby, torby na ubrania, walizy, walizki, 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki
[nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież],
odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki
[odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież],
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki
[odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież
wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna,
odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski
[odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież
wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież],
kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież],
ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież
w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki
damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości,
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luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne,
koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie,
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją,
koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane
na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu,
spodnie, spódnico-spodnie, spódnica- spodnie, spódnice,
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot
suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, stroje
kąpielowe, suknie, suknie wieczorowe, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane,
płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe,
płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu],
płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego,
kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe,
kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane
kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze,
kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki
[apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem,
czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe,
toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze,
szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki
do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty
dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce
[odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw
przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, tenisówki
[obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie
wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane
z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe,
kalosze [wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie,
buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji, 35 usługi reklamo-
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we w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, marketing
internetowy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie obuwia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów torebek,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży sportowej,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej,
usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.
(210)
(731)
(540)
(540)

512059
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Urządzenie do Poprawy Bezpieczeństwa
na Stanowisku Pracy
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(540) AUTOMATYCZNE TESTY PSYCHOLOGICZNE
I BADANIA ILOŚCIOWE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.07.05
(510), (511) 9 urządzenia do psychologicznych testów
i badań ilościowych, urządzenia i przyrządy: naukowe,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie
wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia
towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania
raportów na polu naukowym i technologicznym (w tym
doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy
przemysłowe i usługi badawcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

512064
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Urządzenie do Testów Psychologicznych w Zakresie
Pracy Zawodowej

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia do poprawy bezpieczeństwa
na stanowisku pracy, urządzenia i przyrządy: naukowe,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie
wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru
i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo
technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe
i usługi badawcze.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.15.03
(510), (511) 9 urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach przydatności zawodowej
i kwalifikacji do pracy, urządzenia i przyrządy: naukowe,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie
wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia
towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania
raportów na polu naukowym i technologicznym (w tym
doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy
przemysłowe i usługi badawcze.

(210) 512061
(220) 2020 03 30
(731) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 512065
(220) 2020 03 30
(731) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MBA International Center for Interdisciplinary
Research

(540) MBA Międzynarodowe Centrum Badań
Interdyscyplinarnych

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru
i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo
technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe
i usługi badawcze.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów
medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów
w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen,
opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.

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

512067
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Puzzle Sprawności

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

512070
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Aparatura do Oceny Koordynacji, Podzielności
i Przerzutności Uwagi w Symulowanych Trudnych
Warunkach Pracy Fizycznej

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 aparaty-urządzenia do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka, urządzenia i przyrządy:
naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama,
dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty
reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie
zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi
badawcze.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 aparatura do badania oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi w trudnych warunkach
pracy fizycznej, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów
medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług
i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów
w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu,
42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.

(210) 512068
(220) 2020 03 30
(731) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 512490
(220) 2020 04 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Plastry
wegańskie z oliwkami ŹRÓDŁO BIAŁKA ŹRÓDŁO
BŁONNIKA SOKOŁÓW ROŚLINNY

(531)

29.01.14, 27.05.01, 05.07.19, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

512492
(220) 2020 04 14
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege
Snack classic ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
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(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege
Snack z kaszą kuskus ŹRÓDŁO BŁONNIKA WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY bez
konserwantów

(531)

27.05.01, 29.01.14, 05.03.11, 05.03.15, 05.07.01, 26.04.02,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

512942
(220) 2020 04 28
SOWA EWA HORSE COOKIES, Nienadowa
(znak słowno-graficzny)
Horse Cookies

(531) 03.03.01, 03.03.24, 02.03.01, 02.03.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 31 jadalne smakołyki dla koni.
513897
(220) 2020 05 25
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
Nasze polskie! KABANOSY Z BOCZKIEM 100
g produktu ze 185 g mięsa wieprzowego
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego
pochodzącego z Polski. www.duda.pl

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.16, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.18
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210) 512499
(220) 2020 04 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) PLASTRY WEGAŃSKIE
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210) 512509
(220) 2020 04 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531)

05.05.08, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 05.03.11, 05.03.14,
05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03,
29.01.05, 29.01.08
(510), (511) 29 kabanosy z boczkiem, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna kabanosów z boczkiem, doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji kabanosów z boczkiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

514016
(220) 2020 05 27
SKRODZIUK JERZY, Swarzędz
(znak słowno-graficzny)
GoDISCO ENERGY DRINK WILD STRAWBERRY Try me!
Energy for you! Taste of your dreams!

(531) 02.03.08, 05.07.08, 06.19.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(210) 514243
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) GeriaPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
514671
(220) 2020 06 10
Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A.,
Buenos Aires, AR
(540) (znak słowny)
(540) SIŁA DŻUNGLI
(510), (511) 30 yerba mate, napoje na bazie yerba mate, tea,
napoje na bazie herbaty, napary ziołowe.
(210)
(731)

514821
(220) 2020 06 17
BRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BRK
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe
dla księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, 45 usługi prawne.
(210)
(731)

Nr ZT8/2021

515096
(220) 2020 06 24
NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łajsce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA
(210)
(731)

(531)

26.05.04, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, takie jak warkocze słomiane, drzwi do mebli, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, klepka bednarska,
korki, stojaki meblowe, kredensy, kwietniki, ławy, konstrukcje
drewniane na łóżka, łóżka, meble, drewniane opakowania
do butelek, okna, plecionki słomiane z wyjątkiem mat, popiersia i posągi z drewna, pulpity, ramy do obrazów, regały,
trzcina, 31 produkty leśne, takie jak drewno w stanie surowym, drewno w kłodach, drzewa, kora surowa, korek, pnie
drzew, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, 40 tartaki, ścinanie i przycinanie drzew, frezowanie, szlifowanie,
grawerowanie, introligatorstwo.
515370
(220) 2020 06 30
BRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BRK HARMONY IN TIME AND BUSINESS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe
dla księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, 45 usługi prawne.
(210)
(731)

515854
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIONNA
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

(210) 515882
(220) 2020 07 10
(731) infoscore Forderungsmanagement GmbH, Verl, DE
(540) (znak słowny)
(540) Paigo
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
biurowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
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zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, agencje
informacji handlowej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 36 usługi
finansowe, sprawy monetarne, ściąganie należności i faktoring, gromadzenie informacji finansowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
doradztwo w zakresie długów, 38 usługi telekomunikacyjne,
zapewnianie dostępu do treści, serwisów internetowych
i portali, 41 usługi szkoleniowe i treningowe, usługi rozrywkowe, kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi w zakresie oświaty, nauczanie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], wynajem programów komputerowych,
45 usługi prawne, usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie baz
danych [usługi prawne].
(210)
(731)
(540)
(540)

515959
(220) 2020 07 13
KOCUR KRYSTYNA POD KETO, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
K

(531) 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające,
mineralne suplementy diety, zioła lecznicze, preparaty witaminowe, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, oleje spożywcze do celów leczniczych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, naturalne suplementy diety,
olejki lecznicze, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, alkohol leczniczy, antybiotyki, antyseptyki,
środki przeczyszczające, środki przeciwrobacze, 24 bielizna
pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna
wzorzysta, brokaty, ceraty [obrusy], kapy na łóżka, kotary
na drzwi [zasłony], kołdry, narzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych
[pościel], podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych,
podszewki [tkaniny], pokrowce i narzuty na meble, pokrycie
na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, serwetki tekstylne, ścierki do osuszania szkła, śpiwory, śpiworki dla
niemowląt, tekstylne maty na stół, tkaniny, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wsypa [bielizna pościelowa],
wsypy [pokrowce na materace], zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstylia i substytuty tekstyliów, tkaniny oraz nakrycia tekstylne
stosowane w gospodarstwie domowym, tkaniny, 25 odzież,
nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, obuwie, 35 sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych naturalnych suplementów
diety, aromatów do żywności i napojów w postaci olejków
eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów medycz-
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nych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli
do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, antybiotyków,
antyseptyków, dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych
do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych do celów medycznych, olejów spożywczych
do celów leczniczych, leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych,
preparatów witaminowych, środków przeczyszczających,
środków przeciwrobaczych, odzieży, nakryć głowy, okryć
wierzchnich, obuwia, bielizny pościelowej i koców, bielizny
stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, brokatów, cerat
[obrusy], kap na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], kołder, narzut
na łóżka, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon
do łóżek dziecięcych [pościel], podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i narzut na meble, pokryć na materace, poszewek na poduszki
[poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka, ręczników,
rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ścierek do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt, tekstylnych mat na stół, tkanin, uchwytów do zasłon z materiałów
tekstylnych, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce
na materace], zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych
w gospodarstwie domowym, reklamy radiowe i telewizyjne,
reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 41 prowadzenie
blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, kursy korespondencyjne, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów
oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia,
mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu
życia, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia,
mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu
życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu
życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie i organizowanie konkursów, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia oraz obsługi festiwali oraz imprez
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edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych,
rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk
typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516006
(220) 2020 07 14
CYRAN ANNA USEBORN., Kraków
(znak słowno-graficzny)
Beauty Brand

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bibuły, bony wartościowe, kalendarze, kartki
z życzeniami, koperty jako artykuły piśmienne, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego w zakresie opakowań,
usługi informacyjne dla konsumentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

516212
(220) 2020 07 20
BRYGIER DAMIAN, Czerlejenko
(znak słowno-graficzny)
GOSPODARSTWO RODZINNE DAMIAN BRYGIER
WIELKOPOLSKI KURCZAK EKOLOGICZNY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 03.07.03
(510), (511) 29 mięso z kurczaków, drób jako kurczaki, ekstrakty mięsne z kurczaków.
516529
(220) 2020 07 28
ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELLA PADD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kratka niemetalowa na padoki, stabilizująca
grunt, trawnikowa, budowlana, ogrodowa, drogowa, parkingowa.
(210)
(731)

516685
(220) 2020 08 03
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

Nr ZT8/2021

(540) (znak słowny)
(540) Baika
(510), (511) 3 kosmetyki łagodzące objawy ukąszenia owadów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy
do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące
do użytku kosmetycznego, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy na dzień, kremy na noc,
kremy nielecznicze, kremy ochronne, kosmetyki łagodzące
podrażnienia skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie żeli, pianki
[kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], maści do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty wybielające do zębów, balsamy, inne niż do celów medycznych,
kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, mydła i żele, pianka pod prysznic i do kąpieli, kosmetyki dla zwierząt, nielecznicze płukanki stomatologiczne, kosmetyki łagodzące podrażnienia skóry w postaci
żeli, pianek, kremów, balsamów i maści, olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], kosmetyki na otarcia i podrażnienia skóry,
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], balsamy po opalaniu,
kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], mleczko
po opalaniu, środki nawilżające po opalaniu, żele po opalaniu [kosmetyki], olejki do nawilżania skóry po opalaniu,
żele do ciała, żele do opalania, nielecznicze balsamy, żele
do użytku kosmetycznego, kosmetyki łagodzące oparzenia
słoneczne, kosmetyki łagodzące oparzenia termiczne, kosmetyki łagodzące odparzenia, płynne kremy [kosmetyki],
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, szampony,
szampony do ciała, odżywki do ust, odżywki do włosów,
kosmetyki wspomagające regenerację naskórka, kremy
dermatologiczne [inne niż lecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, wybielające żele dentystyczne, preparaty łagodzące do celów
nieleczniczych, 5 suplementy diety, kremy lecznicze, kremy
dla dzieci [lecznicze], kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze kremy do skóry,
lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do płukania ust,
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, kremy
do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do użytku
dermatologicznego, kremy uśmierzające ból, kremy z hydrokortyzonem, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, miejscowe kremy
znieczulające, żele do użytku dermatologicznego, balsamy
zawierające substancje lecznicze, emulsje do rąk zawierające
substancje lecznicze, lek łagodzący objawy alergii, preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, lecznicze żele
do ciała, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy przeciw swędzeniu, kremy ziołowe do celów medycznych, preparaty łagodzące ukąszenia owadów,
preparaty łagodzące podrażnienia skóry, preparaty farmaceutyczne w postaci żeli, maści do celów farmaceutycznych,
maści lecznicze do stosowania na skórę, maści przeciw swędzeniu, ziołowe produkty lecznicze, preparaty weterynaryjne, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do pielęgnacji
skóry do celów medycznych, stomatologiczne środki profilaktyczne, preparaty stomatologiczne, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty łagodzące otarcia, preparaty
łagodzące podrażnienia, preparaty łagodzące do celów
leczniczych, preparaty na oparzenia słoneczne, preparaty
na odparzenia, preparaty na oparzenia termiczne, żele antybakteryjne, żele przeciwzapalne, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, lecznicze
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żele do pielęgnacji jamy ustnej, żele stosowane miejscowo
do udzielania pierwszej pomocy, żele nawilżające do użytku osobistego, medyczne kremy terapeutyczne, lecznicze
kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp, kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, leki ziołowe, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napary
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze, ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, preparaty farmaceutyczne, lecznicze kremy
do ciała, lecznicze preparaty do kąpieli działające kojąco
na mięśnie, preparaty wspomagające regenerację naskórka, produkty farmaceutyczne, substancje farmaceutyczne,
preparaty przeciw swędzeniu, odżywki do skóry, płynne
opatrunki do ran skóry, płynne opatrunki w sprayu, lecznicza
guma do żucia, preparaty ziołowe, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne.
516791
(220) 2020 08 04
ADVISORY TRUST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MacDonald & Associates
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie zawarte w tej klasie,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza
danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza położenia (stanu) firmy, analiza
rynku, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków
biznesowych, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe
rynków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze,
analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych
do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, audyt
działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt
finansowy, badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, badania
projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania
rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze,
badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej,
badanie działalności gospodarczej i rynku, biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodar(210)
(731)
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czą, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
firmą, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem, doradztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, gromadzenie informacji dla firm, interpretacja danych dotyczących badań rynku, informacja handlowa,
informacja o działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje dotyczące zbyć
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm,
konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, nabywanie przedsiębiorstw, nabywanie informacji handlowych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu
firmy, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć
oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
planowanie sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie i zawie-
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ranie transakcji handlowych dla osób trzecich, poszukiwania
przejęć firm, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, prowadzenie przedsiębiorstw
[dla osób trzecich], przenoszenie personelu, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, rachunkowość, księgowość i audyt, strategiczna analiza biznesowa, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie przejęć firm, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi
ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
usługi oceny rynku, usługi planowania dla przedsiębiorstw,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie
oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie oceny
rynku, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny
kosztów, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 administrowanie finansami, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie inwestycjami,
analiza inwestycyjna, analizy danych finansowych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, badania finansowe, badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, doradcze usługi zarządzania finansowego, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, doradztwo fi-
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nansowe w zakresie planów emerytalnych, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy
prowadzenia rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo w zakresie finansów
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo
w zakresie inwestowania funduszy, doradztwo w zakresie
kart kredytowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo
w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradztwo
w zakresie pozyskiwania funduszy politycznych, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa, faktoring, finansowe (doradztwo -), finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe (informacje -), finansowe usługi
doradcze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi konsultingowe, indywidualne planowanie finansowe, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacje finansowe i wyceny, informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, inwestycje
finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje przemysłowe,
inwestycje w fundusze powiernicze, konsultacje finansowe
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, konsultacje
kredytowe, konsultacje związane z bankowością, korporacyjne usługi powiernicze, maklerstwo, monitorowanie portfeli
finansowych, monitorowanie wyników inwestycji, monitorowanie funduszy inwestycyjnych, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, obrót opcjami papierów wartościowych, oceny i wyceny finansowe, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, opracowania finansowe, organizowanie finansów dla firm, organizowanie inwestycji, organizowanie kredytów, organizowanie transakcji
finansowych, organizowanie transferu pieniędzy, organizowanie ubezpieczenia, organizowanie udzielania kredytów
handlowych, planowanie finansowe, planowanie funduszy
powierniczych, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], planowanie podatkowe [nie księgowe], porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo giełdowe [akcje
i obligacje], pośrednictwo handlowe w zakresie rozliczania
zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo w usługach
finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i towarów, powiernictwo, pożyczki, pozyskiwanie inwestycji
finansowych, pozyskiwanie kapitału, profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów, prognozy finansowe,
prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym, przygotowywanie analiz finansowych, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, rynek dewizowy, sporządzanie oraz analiza raportów
finansowych, sporządzanie raportów kredytowych, sprawy
monetarne, szacunki w celach finansowych, transakcje finansowe, transakcje dewizowe, transakcje monetarne, transak-
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cje gotówkowe i transakcje walutowe, transfer funduszy,
transfer pieniądza elektronicznego, ubezpieczenia, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie i aranżowanie transakcji finansowych, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych,
udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, usługa zapewniania
finansów dla przedsiębiorstw, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi badań dotyczących finansów, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, usługi badawcze związane z bankowością, usługi bankowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji
kapitałowych, usługi doradcze dotyczące finansowania,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze
dotyczące bankowości, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie spraw finansowych,
usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze
w zakresie inwestycji i finansów, usługi doradcze w zakresie
zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi doradcze związane
z inwestycjami, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego w zakresie
zarządzania ryzykiem, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi doradztwa powierniczego, usługi
dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi finansowania,
usługi finansowania projektów, usługi finansowe, usługi
finansowe dotyczące inwestycji, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi giełdowe,
usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi
gwarancyjne, usługi informacji finansowej, usługi informacji
i doradztwa finansowego, usługi inwestycyjne, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, usługi konsultingu finansowego, usługi kredytowe, usługi maklerskie, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, usługi monetarne, usługi oceny
gwarancji finansowych, usługi oceny ryzyka finansowego,
usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi podatkowe i celne, usługi poręczeń, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa
w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje
finansowe, usługi pośrednictwa walutowego, usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyjnego, usługi powiernicze,
usługi pożyczek finansowych, usługi transferu i transakcji
w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie badań finansowych, usługi w zakresie badań i analiz finansowych, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi
w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie finansów handlowych, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, usługi
w zakresie wycen, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi,
usługi walutowe, usługi zarządzania majątkiem i nierucho-
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mościami, usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, usługi związane z kapitałem wysokiego
ryzyka, usługi związane z niewypłacalnością, usługi związane
z upadłością, usługi związane z zarządzaniem funduszami,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny finansowe, wyceny fiskalne, wyceny firm
w zakresie ocen kondycji finansowych, wyceny portfeli papierów wartościowych, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finansowania, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnienie finansowania dla firm, zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami, zarządzanie funduszem, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie
finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu offshore, zarządzanie
funduszem hedgingowym, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie portfelem, zarządzanie powiernicze, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem kontrahentów, zarządzanie
udziałami, zarządzenie funduszem kapitałowym, zbieranie
funduszy.
(210) 516916
(220) 2020 08 08
(731) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) dospel comfort
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne i metalowe, rury i rurki metalowe, materiały
blacharskie dla budownictwa, materiały zbrojeniowe dla
budownictwa metalowe, daszki budowlane metalowe, deflektory kominowe metalowe, haki metalowe, zaciski do rur
lub kabli metalowe, kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, okucia metalowe, uchwyty
i haki ścienne do mocowania rur metalowe, śruby metalowe,
zaciski i klamry metalowe, opaski i haki do zamocowania kabli lub rur metalowe, zasuwy, rury i przewody do instalacji
centralnego ogrzewania, przewody metalowe do instalacji
wentylacji i klimatyzacji, złączki do rur metalowe, kołnierze
metalowe, kominy metalowe, kratki ochronne metalowe,
nasady kominowe metalowe, opaski i obejmy metalowe,
osłony do rur metalowe, armatura do przewodów metalowa, przewody i rurociągi metalowe, zawory inne niż części
maszyn metalowe, kominowe trzony metalowe, przewody
instalacyjne rurowe rozgałęźne metalowe, 7 urządzenia i maszyny do ssania powietrza, mechanizmy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, dmuchawy jako maszyny, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, filtry jako części
maszyn lub silników, filtry jako wkłady do maszyn filtrujących,
formy do maszyn, regulatory jako części maszyn, regulatory
prędkości obrotów do maszyn i silników, silniki elektryczne
inne niż do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów
lądowych, sprężarki, wentylatory do silników, wtryskarki, wymienniki ciepła jako części maszyn, maszyny do nadmuchu,
pompy jako maszyny, 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia i instalacje do chłodzenia i ogrzewania, podgrzewacze wody, grzejniki elektryczne, grzejniki, elementy
grzejne, termowentylatory, wentylatory, wentylatory kanałowe, wymienniki ciepła, wyciągi wentylacyjne i kominowe,
wentylatory sufitowe, urządzenia i instalacje do wentylacji
i klimatyzacji, dmuchawy jako części instalacji do nawiewu,
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filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych,
filtry powietrza do klimatyzacji, przewody jako części instalacji sanitarnych, rekuparatory ciepła, suszarki do włosów,
aparatura do suszenia, lampy oświetleniowe, oprawki żarówek do lamp elektrycznych, sprzęt kuchenny elektryczny,
regulatory do wyciągów w ogrzewnictwie, ogrzewacze stóp
elektryczne lub nieelektryczne, kanały kominowe, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do odświeżania, urządzenia i instalacje do suszenia,
17 izolatory do przewodów, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, giętkie
przewody i rury niemetalowe, osłony i złączki niemetalowe
do rur, pierścienie uszczelniające, uszczelki, materiały uszczelniające, materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczelne,
folie metalowe izolacyjne, materiały izolacyjne, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, kominowe nasady i deflektory niemetalowe, kominowe przedłużacze i trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, kraty
niemetalowe, rury spustowe i wodociągowe niemetalowe,
rynny niemetalowe, betonowe elementy budowlane, rury
kamionkowe, kanały i przewody niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, 20 kratki
ochronne niemetalowe, zawory niemetalowe inne niż części
maszyn, zaciski niemetalowe do rur i kabli, kraty kominkowe, uchwyty i zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur,
35 prowadzenie sklepu i hurtowni oraz sklepu internetowego z artykułami przemysłowymi gospodarstwa domowego,
wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i budowlanymi, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, usługi zaopatrzenia osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie działalnością artystyczną.
(210)
(731)
(540)
(540)

517299
(220) 2020 08 19
RADWAŃSKA KRYSTYNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
POLARSPORT

(531) 06.01.04, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet odzieży sportowej i turystycznej, wspinaczkowej, narciarskiej, odzieży przeciwdeszczowej,
ochraniaczy, nakryć głowy, kasków ochronnych, obuwia
sportowego, wspinaczkowego, trekkingowego, butów narciarskich, butów do skitouringu, sandałów sportowych, akcesoriów do odzieży i obuwia, okularów sportowych i przeciwsłonecznych, gogli narciarskich, bielizny, w tym turystycznej,
chust, rękawiczek, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet artykułów, przyrządów i sprzętu sportowego, turystycznego, wspinaczkowego, trekkingowego, sprzętu do skitouringu, w tym nart i kijów, sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet akcesoriów wspinaczkowych, w tym lin, klamer, uprzęży,
raków, czekanów, karabinków, sprzętu jaskiniowego, akcesoriów wspinaczkowych do prowadzenia prac wysokościowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonar-
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nych i przez Internet akcesoriów sportowych, akcesoriów
turystycznych, namiotów i akcesoriów do namiotów, śpiworów, poduszek turystycznych, płacht, moskitier, mat, materacy, ręczników, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet akcesoriów do skitouringu,
w tym nart i wiązań, kijów, rakiet śnieżnych, łopat i sond lawinowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet latarek, lampek, scyzoryków, noży,
pojemników na żywność i napoje, termosów turystycznych,
sprzętu turystycznego do gotowania i jedzenia, w tym sztućców, sprzętu elektronicznego, w tym zegarków turystycznych, ładowarek, power banków, detektorów lawinowych,
plecaków i toreb sportowych, nosideł, pokrowców na sprzęt
i akcesoria sportowe i turystyczne, saszetek, apteczek turystycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet narzędzi do naprawy sprzętu sportowego, turystycznego, wspinaczkowego i do skitouringu,
usługi organizowania wystaw i testów produktów sportowych, turystycznych i wspinaczkowych w celach handlowych lub reklamowych.
517300
(220) 2020 08 19
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881

(210)
(731)

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze
ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako
podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, chipsy
[produkty zbożowej, chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe,
chrupki kukurydziane o smaku sera, chrzan [sos przyprawowy], ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma
do żucia, czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, dania
na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery z muesli, deser puddingowy
na bazie ryżu, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, budyń w proszku, dodatki smakowe i przyprawy,
gofry, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukierniczej, gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, keczup [sos], koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, majonez, mąka, mąka do pieczenia, mąka kukurydziana, mąka
pszenna, mąka ziemniaczana, mąka zbożowe, mąka żytnia,
makaron [ciasto], makaron gotowy, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron pełnoziarnisty, makaron
spożywczy, makarony, makarony do zup, makarony razowe,
marynaty, mięsne sosy, mieszanki mąki, mieszanki przypraw,
mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
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i suszonych owoców, miód, mleczne wyroby cukiernicze,
muesli, musy, musztarda, nielecznicze słodycze [wyroby
cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, orzechowe
wyroby cukiernicze, owsiane (płatki -), owsianka, owsianka
błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy
- żywność), pasta wasabi, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie majonezu, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, pasy
do smarowania na bazie majonezu i keczupu, pikantne sosy
używane jako przyprawy, pikantne sosy, czatnej i pasty, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane,
płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa
lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe
na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty
mączne do żywności, preparaty musztardowe do żywności,
preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, preparaty zbożowe, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez
ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze
z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie
zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy,
przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski
słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się
głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski
wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze na bazie ziaren,
przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych,
przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy,
przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzony
chrzan japoński (wasabi), przygotowany chrzan [przyprawa],
przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, przyprawy, przyprawy do żywności,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, przyprawy w proszku, puddingi, puszkowana żywność zawierająca makaron,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), ravioli [gotowe], remulada, risotto, ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze,
słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze
słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów
owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru,
śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sos
chrzanowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos słodko - kwaśny, sos sojowy, sos w proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos
żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry,
sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy do gotowania,
sosy grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w puszkach,
sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy,
sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie
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pomidorowym w puszce, sosy do kurczaka, sosy do mięsa
z grilla, sosy do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, suszone zioła do celów kulinarnych, suszony
makaron, syrop spożywczy, syropy smakowe, tacos [danie
meksykańskie], tarty, tortellini, tortille, wafelki, wafle ryżowe,
wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby
piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, zagęszczacze
warzywne, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża przetworzone, zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki -), żywność na bazie kakao.
517306
(220) 2020 08 19
LGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADIES Gym

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], kultura fizyczna, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, sport (wypożyczanie
sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
nauczania, edukacji i oświaty w obszarze zdrowia, ćwiczeń
fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów,
seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych
forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych w obszarze
zdrowia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny
i pielęgnacji urody, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych w obszarze zdrowia, ćwiczeń fizycznych, sprawności
fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, prowadzenie blogów
on-line, w tym blogów o tematyce ćwiczeń fizycznych,
sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych
usługi edukacyjne odnośnie ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, usługi nauczania,
edukacji i oświaty, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych,
sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody
i diety, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze
ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia,
mody i diety, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne
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i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej,
urody, zdrowia, mody i diety, publikowanie on-line książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej,
urody, zdrowia, mody i diety, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych
form kształcenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

517331
(220) 2020 08 20
GWIZDAŁA AGNIESZKA DOBRA BABKA, Kościan
(znak słowno-graficzny)
cieKawa

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów.
517369
(220) 2020 08 21
COPERNICUS SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COPERNICUS SUN ELEKTROWNIE SŁONECZNE

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.07.25, 01.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych.
(210) 517390
(220) 2020 08 23
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOSENSOR
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze
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i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 papierowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane do pracy z edukacyjnymi czujnikami
pomiarowymi z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych,
w tym fizyki, techniki, geografii, biologii, chemii.
517658
(220) 2020 08 31
UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELTARO
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki ochrony roślin: owadobójcze.

(210)
(731)

518289
(220) 2020 09 11
TUCHOWSKA MARTA, Łódź;
DOMALEWSKA MARCELINA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPARZONE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.25
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, mieszanki kawowe, substytuty kawy i herbaty,
czekolada, napoje czekoladowe, napoje kawowe, ziarna
kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kakao, napoje
sporządzone z kakao, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, napoje mrożone na bazie kawy, napoje gazowane
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], herbaty, herbata mrożona (nie do celów medycznych), mieszanki herbat, napoje
sporządzone z herbaty, liście herbaty, napary ziołowe, zioła
suszone, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciasta,
lody, gotowe desery [wyroby cukiernicze], przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, kanapki, gotowe
przekąski na bazie zbóż, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi w zakresie zamówień
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień
on-line, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji, kawiarnia, herbaciarnie,
puby, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy do biur
[dostawa napojów], zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi snack-barów, usługi barów z sokami, kafeterie [bufety],
usługi kateringowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 518697
(220) 2020 09 17
(731) MIESZCZAK ADAM, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TAKJAKTERAZ

(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania) w Internecie.
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, mieszane preparaty hormonalne,
leki regulujące cykl miesiączkowy, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty z witaminami do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
519169
(220) 2020 10 06
JAWORSKI GRZEGORZ FORMY MECHANIKA MASZYN,
Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEZA
(210)
(731)

518931
(220) 2020 09 30
„OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CollafleXIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, preparaty poprawiające wygląd skóry, produkty do celów kosmetycznych,
5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty
z mikroelementami do celów leczniczych, mieszaniny farmaceutyczne odbudowujące tkankę stawów, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu kostnego, preparaty wstrzykiwalne wspomagające leczenie i profilaktykę
stawów, zastrzyki do celów medycznych, 29 koncentraty
olejowe z udziałem białka do celów spożywczych, odżywki
wysokobiałkowe wzbogacone substancjami pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego do celów spożywczych.
518932
(220) 2020 09 30
„OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wszogumka

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 28 zabawki.
519489
(220) 2020 10 14
LEONOWICZ BARBARA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO BARBARA LEONOWICZ, Zabierzów
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 04.01.99, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 5 artykuły i preparaty zwalczające wszy
we włosach, gumki nasączone środkiem odstraszającym
wszy, gumki z preparatami zwalczającymi wszy we włosach, wyroby nasączone preparatami leczącymi wszawicę
[pedikulicydami].
518935
(220) 2020 09 30
„OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proovulin
(210)
(731)

(531) 26.13.25
(510), (511) 35 badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
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inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne., 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, gwarantowanie ubezpieczeń, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
usługi naukowe i technologiczne.
519708
(220) 2020 10 19
EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Anawa
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe
materiały reklamowe, szkoleniowe i instruktażowe, książki,
podręczniki, czasopisma, biuletyny, magazyny ilustrowane
(periodyki), publikacje, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kartoteki, 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
nie kodowane 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, 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, 35 usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych
oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży
świadczone za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem
radia, telewizji i prasy i/lub z wykorzystaniem bilbordów,
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów
reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania wystaw,
targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, usługi polegające na świadczeniu pomocy
w prowadzeniu działalności handlowej i gospodarczej oraz
w zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi w zakresie zarządzania w działalności handlowej i gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością handlową i gospodarczą, usługi w zakresie dostarczania informacji handlowych
do osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania miejsca
na stronach internetowych zawierających reklamy promujące przedsiębiorstwa, towary i usługi osób trzecich, usługi
w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych,
na których użytkownicy mogą wystawiać towary i/lub usłu(210)
(731)
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gi na sprzedaż i dokonywać zakupów towarów i/lub usług
oferowanych przez innych, usługi w zakresie badania rynku
i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących
określaniu rynkowych preferencji odbiorców, prace biurowe, 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, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, w tym usługi w tym
zakresie świadczone on-line, usługi informacyjne i doradcze
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 36 usługi
deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu
umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów
użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi pośrednictwa
w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa
finansowego w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania
kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych,
usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych
oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości,
usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 37 usługi polegające na uzbrajaniu
terenu pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych w celu pozyskania
gruntów pod inwestycje budowlane, usługi deweloperskie
polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub
wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju
nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe,
restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa,
usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych,
kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod
klucz”, usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji
budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające
na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi informacyjne dotyczące robót budowlanych
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oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 usługi architektów i biur projektowych,
usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa,
usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym również
architektury wnętrz i architektury przestrzeni, usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe dotyczące planowania kompleksów handlowych,
kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, usługi polegające na prowadzeniu prac
badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania
przestrzeni, usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych
oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury, usługi informacyjne
i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.
519753
(220) 2020 11 26
DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RO

(210)
(731)

(531)

26.11.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12,
01.15.11
(510), (511) 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja
treści wideo, emisja programów telewizyjnych i radiowych,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadanie i transmisja
programów radiowych, nadanie i transmisja programów
telewizyjnych, 41 usługi w zakresie produkcji programów
radiowych, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usługi
produkcji radiowej, świadczenie usług w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, radiowe programy rozrywkowe, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja programów
telewizyjnych i radiowych.
(210) 519820
(220) 2020 10 22
(731) FIRYSIUK BARBARA, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) BARBARA FIRYSIUK GEO-PROJEKT
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa dróg, budowa fundamentów, budowa fundamentów dróg, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury łącznościowej,
budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa nieruchomości [budownictwo], wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, szklenie okien, malowanie, przygotowywanie terenu
pod budowę, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), wiercenie, usługi

27

w zakresie wykopywania, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji
elektronicznych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię,
naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, naprawa instalacji
sanitarnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
instalacji centralnego ogrzewania, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji na placach budowy, 42 doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, doradztwo
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, 45 doradztwo prawne.
(210) 519844
(220) 2020 10 22
(731) AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CWBK
(510), (511) 10 aparaty oraz instrumenty medyczne i weterynaryjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej u ludzi, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

519916
(220) 2020 10 23
ZIÓŁKOWSKA ANNA, Paszków
(znak słowno-graficzny)
mEDi swiss mED

(531) 24.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów farmaceutycznych, JOD, Jodki do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, konopie do celów medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, pasza lecznicza dla zwierząt, zioła lecznicze, środki
odkażające, środki bakteriobójcze, suplementy diety zawierające propolis, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym.
519973
(220) 2020 10 26
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS
SPRAWDZONY dla DZIADKÓW DZIECI i ŻONY

(210)
(731)
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 08.01.06, 08.07.25,
02.01.01, 02.01.23, 09.07.05
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 29 bekon,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, tłuszcze jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
towarami branży mięsnej: bekon, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane,
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, tłuszcze
jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte
w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu,
zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe
na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branży: spożywczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

520283
(220) 2020 11 02
SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KOMFORT KOMFORTUJ SWOJE ŻYCIE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura do urządzeń wodnych i gazowych,
bidety, kabiny natryskowe, miski klozetowe, natryski, prysznice, pisuary, płuczki [ustępowe], armatura sanitarna, wanny łazienkowe, zlewozmywaki, umywalki, sedesy, instalacje
do sauny, podgrzewacze wody, filtry do wody pitnej, kominki domowe, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, piece grzewcze, bojlery, rożna, klosze do lamp, lampiony,
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, stelaże do abażurów, żyrandole, numery domów świecące, 19 materiały
budowlane niemetalowe, półfabrykaty drewniane, materiał
podłogowe i ścienne niemetalowe, szkło budowlane, terakota, glazura, 20 meble, półki, lustra, poduszki, wyroby meblowe z korka, trzciny i wikliny, 21 naczynia szklane i ceramiczne,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, 27 dywany,
wykładziny podłogowe, kobierce, linoleum, maty, tapety,
słomianki, wycieraczki, wykładziny dywanowe, wykładziny
elastyczne PCV, chodniki, maty łazienkowe, dywanikowe
nakładki schodowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sieci
sklepów, usługi menedżerskie, badania rynku, organizacja
kampanii reklamowych, doradztwo handlowo - fachowe,
reklama i wystawiennictwo towarów dla osób trzecich, wystawy i pokazy towarów, gromadzenie, ekspozycja i usługi
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z towarami: wykładzinami podłogowymi, matami z trzciny
i tworzyw sztucznych, tapetami ściennymi, słomiankami,
matami łazienkowymi, matami i materacami gimnastycznymi, linoleum, dywanami, wykładzinami, chodnikami, dywanikami samochodowymi, sztuczną darnią, glazurą, terakotą,
boazerią, panelami, farbami, szpachlami, klejami do klejenia
tapet, wykładzin linoleum, glazury i terakoty, środki czyszczące, toaletowe, perfumeryjne i kosmetyczne, budowlane
materiały metalowe i niemetalowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wentylacji, zasilania wodą i do celów sanitarnych, meblami i artykułami wyposażenia wnętrz, 37 montaż
podłóg, drzwi, karniszy, mebli, instalacji i armatury sanitarnej,
pranie, czyszczenie i konserwacja dywanów, chodników
i wykładzin podłogowych.
520777
(220) 2020 11 10
ZALEWSKA-KARDACH AGNIESZKA, ZALEWSKA-SZCZEPAŃSKA KATARZYNA, ZALEWSKI JANUSZ,
PIMENTEL MACHADO ANNA SANDRA BIS SPÓŁKA
CYWILNA, Pogorzelica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z Zalewski HOTEL
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.13,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, zabawa i rekreacja,
43 usługi hotelowe, 44 usługi medyczne i kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

520861
(220) 2020 11 16
KOWALCZYK MICHAŁ FINKO, Przytyk
(znak słowno-graficzny)
AMBASADA BUDOWNICTWA

(531) 29.01.11, 27.05.01, 11.03.07, 07.15.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, papier i karton, druki, broszury, katalogi, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ulotki, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
alabastrowe szkło, beton, bitumiczne wyroby dla budownictwa, cement, drewno budowlane, gips, glina, granit, kamień
budowlany, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, piaskowiec dla budownictwa, szkło bezodpryskowe,
szkło budowlane, szkło emaliowane do celów budowlanych,
szkło okienne do użytku w budownictwie, okienne szkło
płaskie walcowane do użytku w budownictwie, sztuczny
kamień, tynk, wapień, wapno, zaprawy budowlane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informa-

Nr ZT8/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie recenzji
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, czyszczenie i konserwacja, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, informacja o naprawach,
instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, montaż instalacji na placach budowy,
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

520870
(220) 2020 11 12
WYSOCKA ANNA INVEST-PARK, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SWEET FACTORY STORE

(531)

24.17.02, 24.17.05, 26.11.06, 26.11.12, 24.13.09, 26.01.12,
26.01.16, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
sprzedaży on-line, w zakresie słodyczy.

(210) 520910
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Manniak po ciemku
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
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klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520913
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Club 357
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywa-
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nia, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520914
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klub3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520925
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) PL3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520926
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Scena teatralna Trójki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
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nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520927
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowy chuligan literacki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
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wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520928
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowo, filmowo
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520929
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Winien i ma
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
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my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520930
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Studio - el Muzyki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
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transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520931
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowe Archiwum Koncertowe
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
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teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520933
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trzy Wymiary Gitary
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty,
książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych
i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje,
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze,
usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520934
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Świąteczna Poczta UKF
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
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do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
520936
(220) 2020 11 16
EKO TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno
(540) (znak słowny)
(540) WITOKAL
(510), (511) 1 biologiczne preparaty inne niż do celów medycznych, cyjanamid wapniowy jako nawóz, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, emulgatory, enzymy
do celów chemicznych, fosforany, gips do stosowania jako
nawóz, gleba do upraw, gleba porowata do hydroponicznej uprawy roślin, katalizatory biochemiczne, nawozy organiczne i pozostałości pofermentacyjne, podłoża do upraw
bezglebowych stosowane w rolnictwie, środki chemiczne
dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy dla
rolnictwa, środki chemiczne zawierające czynne substancje
metamitronu, środki chemiczne dla rolnictwa i ogrodnictwa,
nawozy sztuczne w tym wieloskładnikowe.
(210)
(731)

(210) 520937
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Serwis Trójki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
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grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520938
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Francuski Łącznik
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
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41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną,
usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520939
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowy Budzik
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną,
usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
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(210) 520940
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Muzyka z Trójką
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520943
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tu Trójka
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji

35

radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520945
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójka do 3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
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nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520947
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Myślidziecka 3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki
okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze,
materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej,
badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje
radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie
tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520948
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Trójka do trzeciej
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520950
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Śniadanie w Trójce
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
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nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520951
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójkowo, rockowo
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
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wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520952
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójka Żąda debiutów
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520954
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pora na Trójkę
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
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my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520960
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Markomania
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
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transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520961
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AnagrammarganA
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji

Nr ZT8/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520962
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trójka budzi
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520963
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Strefa rock’n’rolla wolna od angola
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
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czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520964
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Magiel Wagli
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty,
książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych
i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycz-
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nych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje,
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze,
usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 520965
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Club3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
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520977
(220) 2020 11 16
VPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZENthAI asia food

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary, restauracje.
(210) 521039
(220) 2020 11 19
(731) GORTATOWSKI ARTUR ELWRUX, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) hunch
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne.
521098
(220) 2020 11 19
MARPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mała Grzywna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRPipe

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 rury z tworzyw sztucznych wzmacnianych
włóknem szklanym, o profilu kołowym do budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych), przemysłowych, 19 niemetalowe zbiorniki (konstrukcje), niemetalowe bloki jako przepusty,
37 budowa i renowacja przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, przemysłowych i przepustów, budowa studni
rewizyjnych oraz zbiorników.
521167
(220) 2020 11 21
MANUFAKTURA DOBREGO SMAKU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA DOBREGO SMAKU
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12,
26.01.01, 26.01.16, 05.07.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
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521168
(220) 2020 11 21
MANUFAKTURA DOBREGO SMAKU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mieszaj zdrów!
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 11.01.10, 11.03.10, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
(210) 521196
(220) 2020 11 19
(731) MYŚLIWIEC BOGUSŁAW, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) LEPSOD
(510), (511) 6 barierki metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], budowlane materiały metalowe, drabiny
metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe kątowniki stalowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe rynny, metalowe uchwyty rynnowe, metalowe zaciski do rur, ogrodzenia
metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe, poręcze
metalowe, puszki metalowe, rynny aluminiowe, szkielety
ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], trampoliny basenowe metalowe, węże metalowe do basenów pływackich, zawory metalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki
metalowe, złączki rur metalowe, 7 dmuchawy elektryczne,
dmuchawy [maszyny], maszyny do filtrowania, instalacje
pomp do cieczy, maszyny czyszczące do basenów, maszyny do cięcia, maszyny do formowania metalu, maszyny
do oczyszczania powierzchni cieczy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania,
membrany do pomp, narzędzia szlifierskie [maszyny lub
części maszyn], pompy, pompy basenowe do wytwarzania
przeciwprądu, pompy wodne, przełączniki hydraulicznie sterowane, spawarki, wiertarki, 9 bezprzewodowe przełączniki,
czujniki piezoelektryczne, pneumatyczne urządzenia sterujące, potencjometry cyfrowe, przełączniki piezoelektryczne,
rezystory nastawne [potencjometry], skrzynki przyłączeniowe
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, 10 baseny sanitarne, przyrządy do masażu, urządzenia do masażu,
11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baseny termalne, brodziki, ciśnieniowe zbiorniki wody,
cylindry do podgrzewania wody, dopasowane pokrywy
na wanny z hydromasażem, dopasowane wkładki do brodzików, dopasowane wkładki do jacuzzi, dysze do aparatury
łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien, dysze
wylotowe do wytwarzania biczów masujących w wannach
spa, elementy oświetleniowe, elementy zabezpieczające
do rur wodnych, filtry do basenów, filtry do wody, fontanny, instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane
pod wodą, indukcyjne podgrzewacze wody, instalacje do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania wody, instalacje
do podgrzewania basenów, instalacje do schładzania wody,
instalacje do wanien z hydromasażem, instalacje oświetle-
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niowe do basenów zamontowane pod wodą, instalacje
prysznicowe, kabiny natryskowe, lampy LED, natryski, prysznice, ozdobne wodotryski, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania
wody, urządzenia do przepływowego podgrzewania wody,
urządzenia do regulacji wody, urządzenia do sterylizacji
wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia podgrzewające do basenów, wanny,
wylewki wannowe, zawory odcinające do regulacji przepływu wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zbiorniki
na wodę, zespoły do oczyszczania wody, zespoły do uzdatniania wody, zespoły sanitarne, 19 bariery, niemetalowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, odpływy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], przewody
powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, przewody z tworzyw sztucznych do nawadniania, rury odpływowe, rynny niemetalowe, wylewka, zawory
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
zbiorniki na wodę deszczową (niemetalowe -), 35 agencje
importowe i eksportowe, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, publikowanie materiałów reklamowych, reklama, usługi agencji informacji handlowej, usługi marketingowe, zarządzanie bazami danych, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe
metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne,
brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny
podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny
metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny
termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED,
spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia
do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje
przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje
metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów,
fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewana, urządzenia
do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki
wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie
baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe,
konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe
metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne,
brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny
podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe],
37 budowa basenów, czyszczenie basenów, czyszczenie
przepustów, czyszczenie zbiorników, instalacja urządzeń sanitarnych, konserwacja basenów, naprawa lub konserwacja
pomp, naprawa lub konserwacja wanien, usługi ślusarskie
[naprawa], wiercenie, 40 cięcie metalu, cięcie stali, obróbka
materiałów wiązką laserową, obróbka powierzchni metalo-
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wych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego,
piaskowanie, polerowanie, szlifowanie, trasowanie laserem,
usługi formowania na zamówienie, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki metalu, walcowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

521197
(220) 2020 11 19
MYŚLIWIEC BOGUSŁAW, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
lepsod

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 barierki metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], budowlane materiały metalowe, drabiny
metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe kątowniki stalowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe rynny, metalowe uchwyty rynnowe, metalowe zaciski do rur, ogrodzenia
metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe, poręcze
metalowe, puszki metalowe, rynny aluminiowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], trampoliny
basenowe metalowe, węże metalowe do basenów pływackich, zawory metalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki
metalowe, złączki rur metalowe, 7 dmuchawy elektryczne,
dmuchawy [maszyny], filtrowanie (maszyny do -), instalacje pomp do cieczy, maszyny czyszczące do basenów, maszyny do cięcia, maszyny do formowania metalu, maszyny
do oczyszczania powierzchni cieczy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania,
membrany do pomp, narzędzia szlifierskie [maszyny lub
części maszyn], pompy, pompy basenowe do wytwarzania
przeciwprądu, pompy wodne, przełączniki hydraulicznie sterowane, spawarki, wiertarki, 9 bezprzewodowe przełączniki,
czujniki piezoelektryczne, pneumatyczne urządzenia sterujące, potencjometry cyfrowe, przełączniki piezoelektryczne,
rezystory nastawne [potencjometry], skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, 10 baseny sanitarne, przyrządy do masażu, urządzenia do masażu,
11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baseny termalne, brodziki, ciśnieniowe zbiorniki wody,
cylindry do podgrzewania wody, dopasowane pokrywy
na wanny z hydromasażem, dopasowane wkładki do brodzików, dopasowane wkładki do jacuzzi, dysze do aparatury
łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien, dysze
wylotowe do wytwarzania biczów masujących w wannach
spa, elementy oświetleniowe, elementy zabezpieczające
do rur wodnych, filtry do basenów, filtry do wody, fontanny,
instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod
wodą, indukcyjne podgrzewacze wody, instalacje do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania wody, instalacje
do podgrzewania basenów, instalacje do schładzania wody,
instalacje do wanien z hydromasażem, instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, instalacje prysznicowe, kabiny natryskowe, lampy LED, natryski, prysznice,
ozdobne wodotryski, spa [baseny podgrzewane], urządzenia
do chlorowania basenów, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania wody,
urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, urządzenia do regulacji wody, urządzenia do sterylizacji wody,
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i maszyny do uzdatniania
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wody, urządzenia podgrzewające do basenów, wanny, wylewki wannowe, zawory odcinające do regulacji przepływu
wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zbiorniki
na wodę, zespoły do oczyszczania wody, zespoły do uzdatniania wody, zespoły sanitarne, 19 bariery, niemetalowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, odpływy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], przewody
powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, przewody z tworzyw sztucznych do nawadniania, rury odpływowe, rynny niemetalowe, wylewka, zawory
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
zbiorniki na wodą deszczową (niemetalowe -), 35 agencje
importowe i eksportowe, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, publikowanie materiałów
reklamowych, reklama, usługi agencji informacji handlowej,
usługi marketingowe, zarządzanie bazami danych, usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe
metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne,
brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny
podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny
metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny
termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED,
spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia
do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje
przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje
metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów,
fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewane], urządzenia
do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki
wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie
baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe,
konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe
metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne,
brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny
podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe],
37 budowa basenów, czyszczenie basenów, czyszczenie
przepustów, czyszczenie zbiorników, instalacja urządzeń sanitarnych, konserwacja basenów, naprawa lub konserwacja
pomp, naprawa lub konserwacja wanien, usługi ślusarskie
[naprawa], wiercenie, 40 cięcie metalu, cięcie stali, obróbka
materiałów wiązką laserową, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego,
piaskowanie, polerowanie, szlifowanie, trasowanie laserem,
usługi formowania na zamówienie, usługi spawalnicze, usługi
w zakresie obróbki metalu, walcowanie.
(210) 521213
(220) 2020 11 23
(731) MONPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CERTYFIKAT WIARYGODNE PRZEDSIĘBIORSTWO dla

(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.01.03, 17.01.06, 25.12.25
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, hosting stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich (usługi informatyczna), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

521245
(220) 2020 11 23
OSTRYŃSKI WOJCIECH TOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
OSTRY BARBER Wojciech Ostryński HAIRCUT SHAVE
BARBERSHOP

(531) 02.01.01, 02.01.23, 25.01.09, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej kosmetyków oraz
środków pielęgnacji ciała i włosów, usługi sprzedaży detalicznej narzędzi 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 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)

521451
(220) 2020 11 27
SADOWSKI JACEK DEMO, Jaworzno
(znak słowno-graficzny)
DEMO EFFECTIVE LAUNCHING

43

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, usługi
agencji reklamowej, badania opinii publicznej, badanie rynku, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, dystrybucja materiałów
reklamowych, badania dla firm, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania firmami, ekspertyzy dla firm, poszukiwania dla firm, informacja handlowa, informacja o działalności
gospodarczej, usługi marketingowe, ogłoszenia prasowe,
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy telewizyjne, organizowanie
targów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
handlowych lub reklamowych, transkrypcja informacji, reklamy korespondencyjne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sondaże opinii, usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie produktów spożywczych, gospodarstwa domowego
i odzieżowych, usługi sekretarskie, 40 wywoływanie filmów
fotograficznych, drukowanie, druk offsetowy, fotoskłady, introligatorstwo, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja widowisk, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie widowisk, produkcja filmów, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, rejestrowanie na taśmach
video, wydawanie nagrań dźwiękowych i video, nauczanie,
tłumaczenia, usługi fotoreportaży, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania sesji fotograficznych, 42 doradztwo
komputerowe, usługi artystów grafików, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, odpłatne udostępnianie
czasu dostępu do komputerowych baz danych, rejestrowanie na taśmach wideo, zarządzanie miejscami wystawowymi, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie opracowań, wzornictwo przemysłowe, projektowanie komputerowe, budowlane, urbanistyczne i technologiczne, badania i analizy techniczne, 45 administrowanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej.
521520
(220) 2020 11 30
VAO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GETMAN
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby, owoce morza, wyroby
z mięsa, dania gotowe przygotowane w oparciu o mięsa,
drób, ryby i owoce morza, świeże i mrożone, naleśniki z mięsem, surówki, sałatki warzywne, konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, produkty nabiałowe
i gotowe dania z produktów nabiałowych, zupy i składniki
do przyrządzania zup, zupy orientalne, zapakowane zestawy obiadowe składające się mięsa i/łub drobiu i/Iub ryb
i/lub owoców morza i/lub nabiału i/łub surówek i/Iub sałatek
warzywnych i owocowych, 30 wyroby garmażeryjne, pierogi, pierogi orientalne, pielmieni, pierogi z mięsem, pierogi
z mięsem drobiowym, pierogi z rybą, pierogi z owocami morza, pierogi z kapustą i z grzybami, pierogi z owocami, paszteciki, chinkali, kołduny wypełnione bulionem, placki, desery,
ciasta i ciastka, słodycze, lody, ryż i potrawy na bazie ryżu,
kasze i potrawy na bazie kasz, wyroby i potrawy na bazie
mąki w tym naleśniki, makaron i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata, napoje na bazie kawy i herbaty, pieczywo,
kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie
czekolady, chleb, bułki, bułeczki słodkie, artykuły piekarnicze,
artykuły spożywcze impulsowe mianowicie słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy, przyprawy,
przyprawy orientalne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi,
z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, także za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie
internetowej, promocja sprzedaży, 43 usługi restauracyjne
i usługi gastronomiczne, lodziarnie, kawiarnie, catering i obsługa gastronomiczna przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej
obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(210) 521565
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Muzyczny rozkład jazdy
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
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artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 521566
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ciemna strona mocy
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
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(210) 521567
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Instrukcja obsługi człowieka
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 521569
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Apteka nocna
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych) oraz technik audiowizualnych, usługi promo-
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cji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 521571
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bed and breakfast
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły
papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną,
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usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 521572
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Magazyn bardzo kulturalny
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty D/D, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych,
usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz
telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych,
rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne,
usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi
w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji
i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji,
komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 521573
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Do 3 Razy Nuta
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
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dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych) oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210) 521574
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trzecia strona medalu
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty,
książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sporto-
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wych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych
i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje,
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze,
usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
521661
(220) 2020 12 02
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMKI BeBe
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
z sezamu, słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki, chałwa, słodycze nielecznicze, cukierki, batoniki, jadalne wafle, artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski wieloziarniste, wyroby
piekarnicze.
(210)
(731)

521688
(220) 2020 12 03
POLBIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AURES
(510), (511) 10 urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, resuscytatory, urządzenia wentylacyjne do sztucznego oddychania, instrumenty medyczne, medyczne urządzenia do czerpania tlenu z atmosfery.
(210)
(731)

521707
(220) 2020 12 03
PWTECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PWTECHNIC rolnictwo na najwyższym poziomie
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 02.09.04
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, roboty do urządzeń rolniczych, urządzenia automatyzujące proces sterowania maszynami rolniczymi, maszyny rolnicze, urządzenia rolnicze.
521709
(220) 2020 12 03
RK RND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) e-lasy
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, tworzenie platform internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
informatycznego, badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

521717
(220) 2020 12 03
ADREGA BRÁS PAULO GUILHERME, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NETWIRED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe świadczone za pomocą
sieci cyfrowych, usługi marketingowe, 42 usługi w zakresie
projektowania witryn internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, projektowanie animacji
na rzecz innych, programowanie animacji komputerowych,
projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania marki, usługi graficzne, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS].
521744
(220) 2020 12 04
HOYA LENS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wzrok
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe, soczewki optyczne, szklane soczewki optyczne, soczewki okularów słonecznych, soczewki do okularów, pojemniki do soczewek kontaktowych, urządzenia do czyszczenia soczewek
laserów CD, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, etui
na okulary, 35 kampanie marketingowe, publikacja reklam,
reklamy on-line, reklama banerowa, 41 kursy instruktażowe,
szkolenie i instruktaż, publikowanie literatury instruktażowej,
organizowanie kursów instruktażowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia edukacyjne, produkcja filmów
szkoleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521753
(220) 2020 12 04
WALO ŁUKASZ POSEJDON, Łuków
(znak słowno-graficzny)
STREFAVAC
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domowych, węże do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, worki do odkurzaczy,
odkurzacze bezprzewodowe, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, urządzenie do centralnego odkurzania, instalacje do centralnego odkurzania, odkurzacze elektryczne i ich części, roboty
do czyszczenia podłóg [odkurzania], zasysające maszyny
do czyszczenia [odkurzacze], 37 instalowanie systemów odkurzania centralnego, 42 projektowanie systemów i instalacji
centralnego odkurzania, doradztwo w zakresie systemów
i instalacji centralnego odkurzania.
(210) 521762
(220) 2020 12 04
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) GRUNDFOS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie w zakresie
zamówień w -), usługi importowo-eksportowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, marketing bezpośredni,
marketing cyfrowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, udostępnianie filmów nie do pobrania, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakre-
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sie szkolenia zawodowego, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
kursów instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, pokazy [do celów szkoleniowych], przekazywanie
know-how [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia związane z branżą restauracyjną, szkolenie i instruktaż, 42 usługi w zakresie projektowania, analiza
i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena
dotycząca opracowywania produktów, analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu, analizy wody,
audyt jakości, badania przemysłowe obiektów technicznych,
badanie jakości produktów, badanie produktów spawanych
w celu określenia trwałości, badanie produktów spawanych
w celu określenia struktury, badanie produktów spawanych
w celu określenia właściwości, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób
trzecich, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, materiały
(testowanie -), monitorowanie jakości wody, ocena jakości
produktów, ocena opracowywania produktu, projektowanie
i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów,
projektowanie i testowanie nowych produktów, przegląd
urządzeń, przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadzanie testów przemysłowych, testowanie, analizowanie
i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie
filtrów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, testowanie i analiza materiałów, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
produktów konsumenckich, testowanie komponentów, testowanie materiałów w celu wykrywania usterek, testowanie
nowych produktów, testowanie przemysłowe, testowanie
programów komputerowych, testowanie przemysłowe
wspomagane komputerowo, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, testowanie urządzeń, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii
elektrycznej, testy inżynieryjne, testy jakości, testy kontroli
jakości, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi badawczo-rozwojowe, usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji podwodnych, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi pomiarów technicznych, usługi projektowania dotyczące narzędzi
testowych do przesyłania danych, usługi sprawdzania rurociągów, usługi testowania diagnostycznego wspomagane
komputerowo, usługi testowania maszyn przemysłowych
w ramach kontroli jakości, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, usługi
w zakresie badania składników przepływającego powietrza,
usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi zapewnienia jakości, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego,
usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, analiza jakości
wody w strumieniach, analiza powietrza w środowisku budowlanym, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię
i prąd osób trzecich, badania chemiczno-technologiczne,
badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania
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dotyczące maszyn przemysłowych, badania dotyczące technologii, badania technologiczne, badania technologiczne
związane z przemysłem budowlanym, badania w zakresie
maszyn produkcyjnych, doradztwo techniczne w dziedzinie
wykrywania zanieczyszczeń, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne w zakresie
szkód spowodowanych skażeniem, doradztwo technologiczne, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji
i używania energii, doradztwo w zakresie technologii filtracji,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
w zakresie badań przemysłowych, ekspertyzy w zakresie
technologii, kalibrowanie maszyn, kalibrowanie [pomiary],
konstrukcyjne (projektowanie -), monitorowanie stanu cieczy, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie zanieczyszczonych
terenów, opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie nowych
technologii dla osób trzecich, opracowywanie produktów
przemysłowych, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie
procesów przemysłowych, planowanie projektów technicznych, pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur
inżynierii wodno-lądowej, porady techniczne związane
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, prace
badawcze nad produktami, prace badawcze w dziedzinie
nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego
do baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz
danych, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, konserwacja programów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja, konserwacja
i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego
dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, doradztwo techniczne związane z instalacją
i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi kontroli jakości wody, projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody
ściekowej, inspekcja budowlana [oględziny], nadzór i inspek-
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cja techniczna, usługi inspekcji budynków [oględziny], usługi
w zakresie inspekcji technicznej, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
naprawa oprogramowania komputerowego, naprawa
uszkodzonych programów komputerowych, utrzymanie
i naprawa oprogramowania, utrzymanie oprogramowania
komputerowego używanego do obsługi urządzeń i maszyn
do napełniania, usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, testowanie maszyn.
(210) 521763
(220) 2020 12 04
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BARTSCHER
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -),
usługi importowo-eksportowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, marketing bezpośredni, marketing
cyfrowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama,
reklama i usługi reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie wystaw
w celach reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności lub napojów, 37 czyszczenie maszyn, informacja
o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja mebli, instalacja przemysłowych urządzeń do gotowania,
instalacja urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
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pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie mebli na wymiar, instalowanie sprzętu kuchennego, instalowanie wyposażenia kuchennego, konserwacja
maszyn przemysłowych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, konserwacja
urządzeń automatycznych, montaż sprzętu kateringowego,
montaż wyposażenia kuchennego, naprawa chłodziarek (zamrażarek), naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa
i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, naprawa
lub konserwacja automatów sprzedających, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń
elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
mrożących, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do przetwarzania napojów, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania
żywności lub napojów, naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub
konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa
lub konserwacja urządzeń do gotowania, naprawa sprzętu
elektrycznego, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji
elektrotechnicznych, naprawa urządzeń do gotowania, naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, naprawa urządzeń
elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa
wyposażenia sklepów, przegląd maszyn, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, remont maszyn, renowacja
maszyn, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, serwis urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, udzielanie informacji w związku
z naprawą lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania,
udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją
elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń do przetwarzania żywności lub napojów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
urządzeń do gotowania, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn sprzedających, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń do mrożenia, udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją pieców, usługi instalacji maszyn,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, konserwacja
urządzeń do przetwarzania napojów.
(210) 521764
(220) 2020 12 04
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NEWSWEEK
(510), (511) 38 	 przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, udostępnianie elektronicznych połączeń wideo,
udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, udostępnianie komputerowej bazy danych, usługi komunikacyjne
w zakresie dostępu do baz danych, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych
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on-line, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie dostępu do portalu
do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu
do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie, zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej
sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci
komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych on-line, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści
audio za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci
komputerowej i stron on-line zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie i wynajmowanie czasu
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, bezpieczna
poczta elektroniczna, bezprzewodowy transfer danych przez
Internet, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów,
bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, dostarczanie wiadomości
drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych
w drodze transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, elektroniczna transmisja
danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych
i urządzeń elektronicznych, elektroniczna transmisja poczty
i wiadomości, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych
i dokumentów, elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie danych,
elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie
wiadomości, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową,
elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, elektryczna
transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, fora [pokoje
rozmów] dla serwisów społecznościowych, forum dyskusyjne
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(udostępnianie Internetu dla -), komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów],
linii chatowych i forów internetowych, komunikacja pomiędzy
komputerami, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych
[VPN], międzynarodowa transmisja danych, międzynarodowy
transfer danych, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi],
odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, przekazywanie wiadomości
za pomocą komputerów, przekierowanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą on-line, przesyłanie informacji przez sieci
komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie
danych związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci internetowej (web messaging), przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, retransmisja wiadomości
[elektroniczna], świadczenie usług poczty elektronicznej
[email], świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń
i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty
elektronicznej [e-mail], telekomunikacja za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telekomunikacyjne usługi dostępowe,
transfer strumieniowy danych, transmisja danych, transmisja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych
przez Internet, transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja
danych i nadawanie danych, transmisja danych przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, transmisja
danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych
sieci komputerowych, transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, transmisja plików cyfrowych,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja podkastów, transmisja publikacji elektronicznych on-line, transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja
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strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja
strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja
treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych,
transmisja treści multimedialnych przez Internet, udostępnianie forów internetowych on-line, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów,
udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla
serwisów społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] on-line do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami,
udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się
w czasie rzeczywistym, usługi chat roomów, usługi chatroomów, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej
transmisji danych, usługi elektronicznej wymiany danych,
usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej,
usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych,
usługi przesyłania danych komputerowych, usługi przesyłania
danych, usługi przesyłania wiadomości on-line, usługi przesyłu
danych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi
transmisji wideo na żądanie, usługi transmisyjne w sieci WWW
[webcasting], usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji, usługi
transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi
w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości
elektronicznych, usługi wideotekstowe, usługi związane
z przesyłaniem poczty elektronicznej, wiadomości elektroniczne, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości,
danych i obrazów, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych, wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości,
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisja
danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, transmisja treści generowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Internetu, usługi emisji treści audio i wideo
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
internetowych emisji radiowych, agencje informacyjne, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa
transmisja głosu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, elektroniczna transmi-
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sja wiadomości i danych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji do celów
domowych, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody
telematyczne, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych
sieci komunikacyjnych, transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku,
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja
obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych,
usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej,
usługi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], usługi
agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], usługi dostępu do telekomunikacji, usługi elektronicznej agencji prasowej, usługi gromadzenia
i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi komunikacyjne umożliwiające
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków
elektronicznych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi przesyłania danych dostępne
za pomocą hasła, usługi przesyłania i odbioru wiadomości,
usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usługi przesyłania wiadomości, usługi przesyłania zdjęć, wirtualne pokoje
rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie
wiadomości, odbieranie i transmisja wiadomości, przesyłanie
[transmisja] wiadomości, przesyłanie wiadomości, transmisja
danych, wiadomości i informacji, transmisja wiadomości
za pośrednictwem mediów elektronicznych, usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, usługi zintegrowanego
przesyłania wiadomości.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) MOSBITO MAX
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki
ochronne, kosmetyki do higieny, produkty zapachowe, produkty łagodzące ukąszenia owadów, eteryczne olejki, kadzidła, świece zapachowe, 5 środki i wyroby biobójcze, środki
i wyroby do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki bakteriobójcze, pestycydy, preparaty do dezynfekcji,
środki i wyroby zwalczające owady, środki i wyroby odstraszające owady, środki i wyroby wydzielające zapach odstraszający owady, lepy na owady, pułapki na owady i szkodniki,
produkty (preparaty, przedmioty, przyrządy) do usuwania
kleszczy, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy, maści i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne,
wyroby medyczne, 9 urządzenia służące do zwalczania lub
odstraszania owadów, elektryczne urządzenie podgrzewające, ogrzewające różnych materiały w celu dozowania środków owadobójczych lub środków odstraszających owady,
11 urządzenie do dostarczania środków owadobójczych lub
środków odstraszających owady do otoczenia, części i akcesoria do takich urządzeń.
(210) 521836
(220) 2020 12 04
(731) MIEJSKI DOM KULTURY W ŚWINOUJŚCIU, Świnoujście
(540) (znak słowny)
(540) Markowy Festiwal
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów z wyjątkiem farb,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego,
20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica
perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury.
521863
(220) 2020 12 07
JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GKS JKH JASTRZĘBIE 1963

(210)
(731)

521782
(220) 2020 12 06
ŻAK ŁUKASZ, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
EUROHERMES

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przesyłki (dostarczanie -).
(210) 521796
(220) 2020 12 04
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 21.03.07, 21.03.25, 26.01.02, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.03,
27.07.01
(510), (511) 6 plakietki i tabliczki metalowe, metalowe
podstawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle, drobne wyroby metalowe zawarte w tej klasie, 9 cyfrowe, optyczne
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i magnetyczne nośniki danych, programy komputerowe,
sprzęt i akcesoria komputerowe, okulary przeciwsłoneczne,
14 wyroby jubilerskie, ozdoby, pojemniki i naczynia z metali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, puchary, spinki
do mankietów, emblematy z metali szlachetnych, breloczki
i kółka do kluczy, odznaki, medale, ordery zawarte w tej klasie, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki [artykuły biurowe], akwarele, albumy do wklejania,
almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe
papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], drukowane
rozkłady, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru
lub kartonu, fiszki [materiały piśmienne], folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], gazety, identyfikatory [artykuły
biurowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne],
koperty na butelki z papieru lub kartonu, książeczki do kolorowania, książki, linijki rysownicze [kreślarskie], materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obwoluty [artykuły papiernicze],
ochronne okładki na książki, okładki na paszporty, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, papier, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pastele
[kredki], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], plany, podkładki do pisania
z klipsem, podkładki na biurko, podkładki pod nakrycie z papieru, podręczniki [książki], podstawki pod kufle do piwa,
pojemniki na ołówki, portrety, prospekty, przezrocza [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmienne],
publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z papieru
lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, reprodukcje graficzne, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe
papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
z rękawami, papierowe, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru,
ulotki, wypełnienie z papieru lub kartonu, wzorce pisma
do kopiowania, wzory do haftowania, zakładki do książek,
zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty do pisania
lub lasowania, znaczki pocztowe, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne zawarte w tej klasie, talerze dekoracyjne, korkociągi, naczynia, kufle, szklanki ozdobne i puchary zawarte
w tej klasie, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze zawarte w tej
klasie, narzuty na łóżka i obrusy, pościel, ręczniki, chorągwie,
sztandary, proporce, serwetki tekstylne, 25 odzież, odzież
sportowa, nakrycia głowy, bielizna, szaliki, krawaty, koszule,
koszulki sportowe, odzież, rękawiczki, spodnie, dresy sportowe, swetry, szale, 28 artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie
promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej
i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa,

53

plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami
o charakterze reklamowym, organizowanie targów i wystaw
o tematyce sportowej w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie udostępniania towarów poprzez sprzedaż w sklepach
specjalistycznych i wielobranżowych takich towarów jak:
artykuły gimnastyczne, sportowe, rehabilitacyjne, odżywki,
suplementy diety, napoje, produkty dietetyczne, ubrania,
buty, rękawiczki, nakrycia głowy dla sportowców, akcesoria
treningowe, sprzęt treningowy, torby treningowe, fachowa
literatura i prasa o tematyce dotyczącej sportu, wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze,
fotografie, różnego rodzaju artykuły upominkowe, artykuły
codziennego użytku z nadrukami o charakterze reklamowym, 41 organizacja zawodów sportowych, organizacja
festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-oświatowo-rozrywkowych, działalność wydawnicza, szkolenia, kursy, usługi w zakresie sportu i rekreacji.
521864
(220) 2020 12 07
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowny)
(540) JAN RUCHNIEWICZ
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy,
książki, 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki w czekoladzie, pierniki w glazurze, pierniki oblewane, pierniki nadziewane, ciastka, ciastka oblewane, herbatniki, herbatniki
oblewane, wafle, wafle przekładane, wafle w czekoladzie,
wafle oblewane, 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, organizowanie pokazów towarów,
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc i umieszczanie ogłoszeń i reklam, 41 organizowanie konkursów, loterii, spektakli, wystaw z dziedziny
kultury i edukacji, usługi muzealne, prowadzenie parków rozrywki, 43 kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, cukiernie.
(210)
(731)

521873
(220) 2020 12 07
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowny)
(540) HERRMANN THOMAS
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy,
książki, 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki w czekoladzie, pierniki w glazurze, pierniki oblewane, pierniki nadziewane, ciastka, ciastka oblewane, herbatniki, herbatniki oblewane, wafle, wafle przekładane, wafle w czekoladzie, wafle
oblewane, 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej związanej z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, organizowanie pokazów towarów, targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc i umieszczanie ogłoszeń i reklam, 41 organizowanie konkursów, loterii, spektakli, wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, usługi muzealne, prowadzenie parków rozrywki,
43 kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, cukiernie.
(210)
(731)

(210)
(731)

521875
(220) 2020 12 07
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +INN

(531) 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz substancje naturalne, stosowane jako inhibitory, w tym
inhibitory nitryfikacji, ureazy, mieszaniny inhibitorów, nawozy,
w tym nawozy mineralne, nawozy azotowe, nawozy zawierające ihibitory, w tym inhibitory nitryfikacji, ureazy, mieszaniny
inhibitorów, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych stosowanych
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, publikowanie tekstów
reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych,
przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych,
telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych,
promocja sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych w celach handlowych,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
521927
(220) 2020 12 09
PRESTIGE LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE LINE Anna Cwynar
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 nauczanie, szkolenia, szkolenia z zakresu
pielęgnacji urody, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, 44 usługi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne, pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji urody,
usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące urody, usługi
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

521961
(220) 2020 12 09
CIĄGŁO JANUSZ, Buków
(znak słowno-graficzny)
SUPERTRAMP 1994

Nr ZT8/2021

(531) 26.04.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznej za pomocą
komputera, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, organizacja wycieczek turystycznych, informacja turystyczna, udzielanie
informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem,
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi osobistych przewodników turystycznych,
usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży,
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz
turystów, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych
związanych z sektorem turystycznym, organizowanie kursów
instruktażowych dla turystów, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie przewodników, map
turystycznych, spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, wydawanie
przewodników turystycznych.
522015
(220) 2020 12 10
BIOARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO DESZCZÓWKA
(210)
(731)

(531) 14.01.03, 11.03.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki biologiczne służące do klarowania wody deszczowej
w beczkach, zbiornikach ogrodowych i podziemnych, dodatki biologiczne do małych zbiorników wodnych, preparaty
biologiczne dla rolnictwa, detergenty do użytku przemysłowego, 35 sprzedaż produktów ekologicznych, produktów
do ochrony środowiska, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów hydraulicznych, chemicznych, 42 ochrona
środowiska, doradztwo w zakresie procesów oczyszczania
wody, badania biologiczne, chemiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

522046
(220) 2020 12 10
PHAN THANH THUY, Konstancin-Jeziorna
(znak słowno-graficzny)
STEPHANI HOME & DECORATION

Nr ZT8/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.01.16, 26.11.02, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biurowe
artykuły papiernicze, notesy [artykuły papiernicze], artykuły
papiernicze na przyjęcia (serwetki ozdobne na stół), 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne, pojemniki, serwisy [zastawy
stołowe], 24 tekstylia, tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych.
522047
(220) 2020 12 10
INGIELEWICZ MARCIN, KOSECKI MACIEJ
STUDIO 12 SPÓŁKA CYWILNA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kolczykomat.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.25, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 14 kolczyki do piercingu, kółka do piercingu, zestawy do piercingu, 35 sprzedaż internetowa - hurtowa i detaliczna biżuterii, zestawów do piercingu, sprzedaż stacjonarna - hurtowa i detaliczna biżuterii, zestawów do piercingu,
sprzedaż biżuterii, zestawów do piercingu przy wykorzystaniu maszyn vendingowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

522055
(220) 2020 12 10
STOWARZYSZENIE RAZEM NA PODIUM, Radom
(znak słowno-graficzny)
MÓJKLUB

(531) 02.07.23, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 informacje dotyczące edukacji sportowej,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi sportowe,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej.
(210) 522067
(220) 2021 01 20
(731) STĘPIEŃ KRZYSZTOF ECORAD, Piła
(540) (znak słowny)
(540) ECORAD POLSKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: panele grzewcze na podczerwień, grzejniki na podczerwień, lampowe promienniki podczerwieni, 37 usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania na podczerwień, instalacja, konserwacja i naprawa systemów ogrzewania na podczerwień, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej na podczerwień.
(210)
(731)

522072
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

55

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ARANŻACJE

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie, usługi
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie
wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji,
seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
i biznesowych.
522073
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) e-izolacje.pl

(531) 07.15.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie, usługi
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie
wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji,
seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
i biznesowych.

Nr ZT8/2021

522083
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-lazienki.pl
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 07.15.09, 12.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie, usługi
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie
wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji,
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seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
i biznesowych.
522085
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-sciany.pl

(210)
(731)
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nie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line,
publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line,
usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie,
usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji,
seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.
522086
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urządzone.pl
(210)
(731)

(531) 07.15.01, 14.07.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów
tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowa-

(531) 07.01.24, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
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internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do str-on internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie, usługi
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie
wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
i biznesowych.
522087
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) forum budowlane.pl

(210)
(731)

(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem

Nr ZT8/2021

globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów
tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line,
publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line,
usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie,
usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji,
seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.
522091
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-projekty.pl

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku,
usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie
informacji, systematyzacja danych, marketing i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej,
przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem ur/ad/eń mobilnych
takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania
i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz
usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach
roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
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potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron
internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz ofert towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów
tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line,
publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line,
usługi w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie,
usługi wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie kongresów,
konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń
kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych,
rekreacyjnych i biznesowych.

nie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony
internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych
i portali, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert
towarowo-usługowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i Internetu, prowadzenie on-line klubów tematycznych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne
on-line, publikowanie gazet elektronicznych on-line, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, usługi
w zakresie publikowania on-line, usługi reporterskie, usługi
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie
wystaw i konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych,
organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i biznesowych.

522092
(220) 2020 12 10
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) regioDOM

(210) 522093
(220) 2020 12 10
(731) UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ UFP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie, organizowanie
i udostępnianie przestrzeni reklamowej w gazetach, reklama
w czasopismach, broszurach, gazetach, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw
środowiskowych, prowadzenie rejestru kotów, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, publikowanie innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, druków,
dzienników, czasopism, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, usługi wydawnicze, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie audiobooków, publikacja kalendarzy, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie książek,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, szkolenie w obchodzeniu się z kotami, pokazy
kotów, organizowanie pokazów kotów, organizowanie konkursów dla kotów, 44 weterynaryjne usługi doradcze, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi
hodowli.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy, broszury, foldery, fotografie, kalendarze,
katalogi, mapy, plakaty, 35 publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama prasowa,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi prenumeraty gazet, badanie opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing
i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych,
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie nagrań fonograficznych i nagrań video
przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji
SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń
mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery służących
do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem
komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów
w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym,
usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów
programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line
dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnia-

(210) 522094
(220) 2020 12 10
(731) UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ UFP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ

(531) 01.17.11, 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 plakaty reklamowe, pisma, broszury, afisze,
fotografie, czasopisma, katalogi, publikacje drukowane,
gazety, magazyny, wydawnictwa periodyczne, książki,
kalendarze, prospekty, materiały drukowane, materiały
piśmienne, notatniki, notesy podręczne, 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
zapewnianie, organizowanie i udostępnianie przestrzeni
reklamowej w gazetach, reklama w czasopismach, broszurach, gazetach, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw
środowiskowych, prowadzenie rejestru kotów, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie innych niż
teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek,
druków, dzienników, czasopism, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów, usługi doradcze
w zakresie szkoleń, usługi wydawnicze, udostępnianie
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie audiobooków, publikacja kalendarzy,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie książek, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, udzielanie informacji
edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, szkolenie w obchodzeniu się
z kotami, pokazy kotów, organizowanie pokazów kotów,
organizowanie konkursów dla kotów, 44 weterynaryjne
usługi doradcze, udzielanie informacji dotyczących usług
weterynaryjnych, usługi hodowli, 45 usługi lobbystyczne,
inne niż w celach handlowych, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia
prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi odnajdywania zaginionych kotów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522127
(220) 2020 12 14
FRANCZAK WITOLD AGRO-DRINK, Mordarka
(znak słowno-graficzny)
Bóbr

Nr ZT8/2021

(531) 03.05.05, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
(210) 522189
(220) 2020 12 14
(731) SKAWIŃSKI MACIEJ SPORT CONTENT, Brzozów
(540) (znak słowny)
(540) eSPORT EAGLE
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, promocja on-line sieci komputerowych i stron
internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi
w zakresie pozycjonowania, optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych, marketing treści, marketing bezpośredni
wykorzystujący pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące
optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, analiza w zakresie marketingu, audyt, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynku i badania marketingowe, systematyzowanie
danych w komputerowych bazach danych, planowanie
strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, marketing
w mediach społecznościowych, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych.
522193
(220) 2020 12 14
ASSET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) assethome
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie strategii biznesowych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, doradztwo w zakresie
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc
przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, wycena firm, usługi zarządzania
(210)
(731)

Nr ZT8/2021
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danymi, komputerowe przetwarzanie danych, przetwarzanie
danych dla firm, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie prac biurowych, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządzanie dokumentów, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw,
analiza danych biznesowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audyt
finansowy, audyt przedsiębiorstw, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 36 informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie doradztwa kredytowego,
doradztwo dotyczące pożyczek, usługi zarządzania kredytami,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych, usługi w zakresie faktoringu, usługi leasingowe, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie wycen, usługi podatkowe i celne, usługi
maklerskie, usługi reasekuracyjne, usługi oceny gwarancji finansowych, usługi zarządzania majątkiem, usługi doradztwa emerytalnego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi planowania w zakresie
emerytur, usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ocena strat ubezpieczeniowych, badania finansowe w dziedzinie zarządzania
ryzykiem, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, ściąganie należności i faktoring, inwestycje kapitałowe,
udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów
kredytowych, prognozy finansowe, usługi w zakresie funduszy
inwestycyjnych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi deweloperskie związane z finansowaniem i obrotem nieruchomościami, 37 usługi deweloperskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budowlane, budowa obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej pod klucz.
(210) 522250
(220) 2020 12 15
(731) PRYMAS ADRIAN CIOSS, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) AQUAGO
(510), (511) 1 oczyszczacze wody, składniki chemiczne
do uzdatniania wody, sole - preparaty chemiczne, sorbenty katalityczne i regenerowalne adsorbenty do oczyszczania cieczy,
gazów, gazu ziemnego, olejów technicznych i produktów ropopochodnych, 5 detergenty o właściwościach dezynfekujących.
(210)
(731)
(540)
(540)

522258
(220) 2020 12 15
JANICKI BOGDAN, Kraków
(znak słowno-graficzny)
LOŻA Cafe

522309
(220) 2020 12 17
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szczęśliwa farma

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt.
(210) 522336
(220) 2020 12 17
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) EUROCASH
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi lub do gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze,
usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja
materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem
handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji
rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów
franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, wypożyczanie i wynajem
wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym sklepów
samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie
sklepów i biur, usługi sklepów detalicznych oferujących
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
usługi sklepów on-line oferujących przybory kuchenne
lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów on-line
oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów on-line
oferujących produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne,
39 dostarczanie towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towarów, transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, usługi pocztowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 kawiarnie.
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522337
(220) 2020 12 17
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
EUROCASH CASH & CARRY
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(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi i do gospodarstwa
domowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów
detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi
sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy
producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja
materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem
handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji
rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów
franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, wypożyczanie i wynajem
wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym sklepów
samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie
sklepów i biur, usługi sklepów detalicznych oferujących
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
usługi sklepów on-line oferujących produkty spożywcze,
usługi sklepów on-line oferujących produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, usługi sklepów on-line oferujących
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego,
39 dostarczanie towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towarów, transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, usługi pocztowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

522338
(220) 2020 12 17
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
EUROCASH GRUPA

(531) 01.05.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami kuchennymi oraz do gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem
a klientem, doradztwo handlowe w zakresie organizacji
sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie
rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych
i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi
w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlo-

Nr ZT8/2021

wych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, wypożyczanie
i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym
sklepów samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie
sklepów i biur, usługi sklepów detalicznych oferujących przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, usługi
sklepów on-line oferujących przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów on-line oferujących
produkty spożywcze, usługi sklepów on-line oferujących
produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, 39 dostarczanie
towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towarów,
transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, usługi pocztowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

522339
(220) 2020 12 17
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
eurocash.pl

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami kuchennymi oraz do gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo
w sprzedaży pomiędzy producentem a klientem, doradztwo
handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia,
dystrybucja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej,
informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla
prowadzenia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja
wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów
towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów
franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym sklepów samoobsługowych,
takiego jak: dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie sklepów i biur, usługi sklepów
on-line oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów on-line oferujących przybory kuchenne lub do gospodarstwa
domowego, usługi sklepów on-line oferujących produkty
kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, 39 dostarczanie towarów,
pakowanie towarów, przechowywanie towarów, transport
paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, usługi
pocztowe.
(210) 522341
(220) 2020 12 17
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ABC
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budowlane, usługi inżynieryjne, badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
technicznych, doradztwo techniczne.
522357
(220) 2020 12 18
Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin
International, Berlin, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Renora

(210)
(731)

(531) 02.07.02, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy
producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie
organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu,
usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej,
zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu,
badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi
w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi sklepów on-line oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów on-line oferujących przybory kuchenne
lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów on-line
oferujących i produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne,
36 usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi w zakresie elektronicznych płatności, obsługa
płatności, usługi w zakresie wypłaty gotówki.
522350
(220) 2020 12 17
OLCZA GAWRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLCZA GAWRA

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia.
(210) 522359
(220) 2020 09 24
(731) MAŁYSKA AGNIESZKA TOP KOZIJNEN, Rawicz
(540) (znak słowny)
(540) ASTYLLA
(510), (511) 45 usługi astrologiczne i duchowe, przepowiednie astrologiczne, doradztwo związane z astrologią, usługi
wróżenia z kart, usługi przewidywania przyszłości w postaci
wróżenia, przepowiadanie przyszłości.
(210)
(731)
(540)
(540)

522362
(220) 2020 12 17
DANIŁOWICZ IDA, Nowa Sól
(znak słowno-graficzny)
MILION

(210)
(731)

(531) 06.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, reklama, obsługa administracyjna firm, 36 agencje nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, kupno i sprzedaż nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 37 budownictwo, roboty budowlane, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, budowa domów i osiedli,
usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi architektoniczne,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, książki kucharskie, książki religijne,
książki niebeletrystyczne, książki upominkowe, komiksy
[książki], książki beletrystyczne, książki edukacyjne, książki
informacyjne, książki fantasy, książki adresowe, książki do autografów, książki z opowiadaniami, książki z regulaminami, książki z grafiką, książki do dyktand, książki z plakatami,
książki telefoniczne firm, książki dla dzieci, książki do podpisu, książki z nutami, książki do rysowania, okładki książkowe,
podręczniki [książki], książki do malowania, skórzane okładki
na książki, ochronne okładki na książki, książki z obrazkami,
książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książki z dziedziny gier i grania, książki dla dzieci z elementem
audio, książki z zasadami do gier, książki z dziedziny nauki
golfa, książki zawierające wzorce ściennych materiałów,
książki z zadaniami dla dzieci, obwoluty papierowe na książki, drukowane książki z nutami, książki z próbkami tapet,
książka z wzorami tapet, książki z rozkładanymi obrazkami,
rejestry, księgi główne [książki], książki z pieśniami religijnymi, gazety, gazety codzienne, papier gazetowy, dodatki
do gazet w postaci czasopism, historyjki obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], rysunki satyryczne w gazetach
[materiały drukowane], komiksy, komiksy japońskie [manga], papier elektrostatyczny, 38 usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do portali
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w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, agencje informacyjne, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów on-line, telekomunikacja informacyjna, przesyłanie
informacji cyfrowych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą on-line, transmisja dźwięku, wideo
i informacji, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przekazywanie informacji za pomocą radia, przekazywanie
informacji za pośrednictwem telefonu, nadawanie informacji
finansowych przez radio, nadawanie informacji finansowych
przez telewizję, transmisja danych, wiadomości i informacji,
przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie
informacji za pomocą poczty elektronicznej, komputerowa
transmisja wiadomości, informacji i obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, telekomunikacja
informacyjna w tym strony internetowe, usługi komunikacji
komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem optycznych
sieci telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji przez sieci
bezprzewodowe lub kablowe, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron
on-line zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu
przesyłania i rozpowszechniania informacji, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji
elektronicznej, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne
przesyłanie wiadomości, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, emisja treści wideo, poczta elektroniczna, przesyłanie
on-line kartek z życzeniami, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja informacji do celów domowych, usługi
agencji prasowych.

Nr ZT8/2021

522405
(220) 2020 12 18
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ep NATUR
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 26.11.01,
26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone,
nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane,
nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia,
biostymulatory roślin, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje odżywcze
[nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom.
522406
(220) 2020 12 18
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIŁA NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone,
nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane,
nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia,
biostymulatory roślin, rolnictwo (nawozy dla -), środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje odżywcze
[nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom.

Nr ZT8/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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522409
(220) 2020 12 19
FUNDACJA W GŁĄB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pogłębiarka

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 45 usługi osobiste i społeczne, usługi religijne,
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo duszpasterskie, ewangelizacyjne usługi duszpasterskie, mentorstwo [duchowe], organizowanie zgromadzeń
religijnych, poradnictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie, świadczenie usług modlitewnych, udostępnianie informacji o religii, usługi ewangelizacyjne, doradztwo w zakresie
relacji osobistych.
522421
(220) 2020 12 18
MAJESTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTICO

(210)
(731)

522445
(220) 2020 12 21
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f MAXforte
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin.
522452
(220) 2020 12 21
WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alicja w Krainie Czarów Ogród Świateł

(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.
522425
(220) 2020 12 18
NORWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Norwood

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 okna i drzwi niemetalowe, niemetalowe okucia okien i drzwi, ramy okienne, okiennice, odrzwia, progi,
futryny do drzwi, płyty do drzwi, 35 usługi marketingowe
i reklamowe w zakresie produkcji i montażu okien i drzwi,
37 usługi budowlano-montażowe i remontowe, instalacja
okien i drzwi.

65

02.09.01, 27.05.01, 05.03.06, 03.05.01, 26.04.03, 26.04.05,
29.01.13
(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 zabawy, 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, działalność sportowa
i kulturalna, 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.
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522453
(220) 2020 12 21
WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alicja w Krainie Czarów Ogród Świateł

(210)
(731)

(531)

02.09.01, 03.05.01, 05.03.06, 26.04.01, 26.04.03,
26.04.05, 27.05.01
(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 zabawy, 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, działalność sportowa i kulturalna, 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.

Nr ZT8/2021

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,
działalność sportowa i kulturalna, 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.
522457
(220) 2021 01 18
STOWARZYSZENIE LOTNA BRYGADA OPOZYCJI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNA BRYGADA OPOZYCJI

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikowanie, pisanie tekstów, pisanie scenariuszy filmowych.
522465
(220) 2020 12 21
ŻUŻLOWY KLUB SPORTOWY POLONIA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUŻLOWY KLUB SPORTOWY POLONIA BYDGOSZCZ
(210)
(731)

522454
(220) 2020 12 21
WONDERFUL LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogród Świateł.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(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 zabawy, 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,

(531) 04.03.01, 27.05.01
(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
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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.
(210)
(731)
(540)
(540)

522503
(220) 2020 12 23
CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SPRAWNY

(531) 26.04.01, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo - wapienny,
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.
(210)
(731)
(540)
(540)

522516
(220) 2020 12 22
STOWARZYSZENIE SZKOŁA MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO RADZIONKÓW, Radzionków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMS RADZIONKÓW 2017
(210)
(731)

522502
(220) 2020 12 23
CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CZYSTY

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo - wapienny,
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 21.03.01, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie rozgrywek piłkarskich, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie, wypożyczanie
sprzętu sportowego.
522523
(220) 2020 12 22
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREISEL KLEJOFUGA 112
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa, 19 zaprawy budowlane, spoiny do fug, gładzie szpachlowe, powłoki ozdobno-ochronne dla budownictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

522526
(220) 2020 12 23
KOWALIK MAGDALENA BEAUTIFUL MOM, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
bm BEAUTIFUL MOM

522504
(220) 2020 12 23
CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MOCNY

(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach, preparaty cementujące, cement żużlowo - wapienny,
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do ciała, balsamy do rąk,
nielecznicze balsamy do stóp, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], masła do twarzy i ciała, peelingi do twarzy
[kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, peeling do stóp,
peelingi złuszczające do rąk, olejki do ciała [kosmetyki], olejki
eteryczne, olejki i płyny do masażu, olejki do twarzy, nielecznicze olejki do rąk, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
olejki kosmetyczne do naskórka, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ciała w sprayu, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do kąpieli do celów kosmetycznych,
kremy perfumowane, kremy ochronne, kremy odżywcze,
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kremy nawilżające, kremy kosmetyczne, kremy do paznokci,
kremy do rąk, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, emulsje do ciała, woski do masażu,
świece do masażu do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, odżywki do paznokci, kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, preparaty do kuracji paznokci, żel do paznokci, produkty do makijażu brwi w postaci
ołówków i proszków, ołówki do brwi, kosmetyki do brwi, puder do brwi, tusz do brwi, żel do brwi, preparaty koloryzujące do brwi, rzęsy sztuczne, tusze do rzęs, kosmetyki do rzęs,
farba do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, produkty pielęgnacyjne do brwi i rzęs,
sole do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole pod prysznic,
nie do celów medycznych, maski kosmetyczne, kosmetyczne
maski błotne, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do twarzy, maski do pielęgnacji włosów, maski
do rąk i paznokci, maski do stóp, nielecznicze kremy do stóp,
żelowe maseczki na oczy, 44 usługi manicure i pedicure,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów piękności, usługi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące kosmetyków, usługi masażu, masaż gorącymi kamieniami, masaże antycellulitowe bańką chińską, usługi manicure świadczone
podczas wizyt domowych, usługi spa, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi przedłużania rzęs, usługi zagęszczania
rzęs, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi kształtowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi stylizacji brwi i rzęs.
522536
(220) 2020 12 22
BALCERZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeggieDay
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty wegetariańskie z białek roślinnych,
produkty wegetariańskie z białek jaja kurzego, wędliny wegetariańskie, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki
na bazie produktów roślinnych, wędliny, substytuty wędlin,
kiełbaski i parówki produkowane bez udziału białek pochodzenia zwierzęcego, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski
i parówki na bazie białek jaja kurzego, wędliny, substytuty
wędlin, kiełbaski i parówki na bazie białek mleka, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowych jajek i bulionu (oden), 30 dania gotowe zawierające
makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny,
ścierki do osuszania, tekstylne materiały do filtrowania.
522543
(220) 2020 12 23
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny,
ścierki do osuszania, tekstylne materiały do filtrowania.
522568
(220) 2020 12 25
GOSKA IWONA, NAKONIECZNY DAWID SROGO
BARBERS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SROGO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 25 fartuchy fryzjerskie, peleryny fryzjerskie, ubrania codzienne,
44 fryzjerskie (salony -), fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie,
usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

522607
(220) 2020 12 23
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ANTIBACTERIAL-SHIELD COMPLEX

522540
(220) 2020 12 23
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC
(210)
(731)

(531) 03.13.20, 24.01.03, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
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kompresy do celów medycznych środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, zioła do celów medycznych.
522608
(220) 2020 12 23
SKALSKA DOMINIKA FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA MIKA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI PIEKARNIA CUKIERNIA
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522623
(220) 2020 12 24
DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturAgra
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(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.
522636
(220) 2020 12 28
CANNABY DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cannabylab

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.09, 26.04.03
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą,
bułeczki z czekoladą, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chleb bezglutenowy, chrupiące ciastka z kremem (profiterole), ciastka, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], dekoracje cukiernicze do ciast, dulce de
leche [kajmak], gofry, grzanki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], makaroniki [wyroby cukiernicze], makaroniki
kokosowe, mieszanki ciasta, mieszanki na naleśniki słone,
pastylki [wyroby cukiernicze], piernik, pizza, płatki kukurydziane, pralinki, placki, przekąski na bazie zbóż, ptifurki [ciasteczka], quiche, słodycze owocowe, suchary, tarty
(z owocami), tortille, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów.
522617
(220) 2020 12 28
WILLA BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Willa Biała
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele,
hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi kateringowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
organizowanie zakwaterowania na obozy wakacyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
żłobki.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy, emulsje
i żele nawilżające, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, maski kosmetyczne, żele do użytku kosmetycznego, olejki do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, szampony, odżywki do włosów, olejki do włosów, środki do higieny jamy ustnej, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
naturalne olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], olejek
konopny, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, przeciwutleniacze, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty uśmierzające ból, preparaty pobudzające apetyt, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, krople witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy diety zawierające olej z konopi siewnych, preparaty weterynaryjne,
dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, suplementy
diety dla zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych,
żywność dla dzieci i niemowląt, plastry, opatrunki, syntetyczne materiały do stosowania w produkcji gipsów, preparaty
i artykuły dentystyczne, materiały do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
środki odkażające, preparaty do niszczenia robactwa, fungicydy, herbicydy, 29 oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje konopne do celów spożywczych, oleje z dodatkiem
ekstraktów roślinnych.
(210)
(731)

522637
(220) 2020 12 28
CANNABY DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cannabymed

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy, emulsje
i żele nawilżające, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, maski kosmetyczne, żele do użytku kosmetycznego, olejki do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, szampony, odżywki do włosów, olejki do włosów, środki do higieny jamy ustnej, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
naturalne olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], olejek
konopny, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, przeciwutleniacze, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty uśmierzające ból, preparaty pobudzające apetyt, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, krople witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy diety zawierające olej z konopi siewnych, preparaty weterynaryjne,
dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, suplementy
diety dla zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych,
żywność dla dzieci i niemowląt, plastry, opatrunki, syntetyczne materiały do stosowania w produkcji gipsów, preparaty
i artykuły dentystyczne, materiały do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
środki odkażające, preparaty do niszczenia robactwa, fungicydy, herbicydy, 29 oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje konopne do celów spożywczych, oleje z dodatkiem
ekstraktów roślinnych.
522638
(220) 2020 12 28
CANNABY DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy, emulsje
i żele nawilżające, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, maski kosmetyczne, żele do użytku kosmetycznego, olejki do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, szampony, odżywki do włosów, olejki do włosów, środki do higieny jamy ustnej, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
naturalne olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], olejek
konopny, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, przeciwutleniacze, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty uśmierzające ból, preparaty po-
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budzające apetyt, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, krople witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy diety zawierające olej z konopi siewnych, preparaty weterynaryjne,
dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, suplementy
diety dla zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych,
żywność dla dzieci i niemowląt, plastry, opatrunki, syntetyczne materiały do stosowania w produkcji gipsów, preparaty
i artykuły dentystyczne, materiały do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
środki odkażające, preparaty do niszczenia robactwa, fungicydy, herbicydy, 29 oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje konopne do celów spożywczych, oleje z dodatkiem
ekstraktów roślinnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

522640
(220) 2020 12 24
MIASTO BIAŁYSTOK, Białystok
(znak słowno-graficzny)
EPICENTRUM NAUKI

(531) 07.05.11, 21.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo, informacja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych,
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie przyjęć, koncertów,
spektakli, konkursów, loterii.
(210) 522643
(220) 2020 12 24
(731) DYMEK-BONIECKA MARTA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) JADŁONOMIA
(510), (511) 35 publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, usługi współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, reklama,
publikacja reklam, rozpowszechnianie reklam, umieszczanie
reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, usługi
reklamowe, reklama i marketing, analiza odbioru reklamy, redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikacja
treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych,
dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, analizy w zakresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
reklama za pośrednictwem telefonu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, przygotowywanie
handlowych tekstów reklamowych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, przygotowywanie reklam dla
osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich,

Nr ZT8/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, usługi planowania w zakresie reklamy, udzielanie informacji związanych z reklamą, gromadzenie informacji związanych z reklamą, dostarczanie informacji
na temat reklamy, kompilacja statystyk związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, reklama typu „płać
za kliknięcie”, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi
reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe na rzecz
innych, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), usługi reklamowe i marketingowe on-line, wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej
on-line, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, pokazy [do celów
promocyjnych/reklamowych], przygotowywanie pokazów
w celach reklamowych, pokazy towarów dla celów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów,
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie reklam na rzecz
osób trzecich przez internet, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, promowanie sprzedaży usług
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunika-

71

cyjnej on-line w Internecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych
sieci informacyjnych, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie chorób, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej
na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach,
teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych - ), obróbka tekstów i usługi maszynopisania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, 41 usługi pisania blogów, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, usługi pisania tekstów, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikacja
tekstów w postaci nośników elektronicznych, usługi pisania
tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi konsultacyjne
związane z publikowaniem tekstów pisanych, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, publikowanie książek, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikacja i redagowanie
książek, publikowanie książek i recenzji, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), usługi edukacyjne związane
z technologią żywności, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, publikacje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja i redagowanie książek, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing],
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, 43 porady
dotyczące przepisów kulinarnych, udostępnianie informacji
w postaci przepisów na drinki, usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, usługi informacji, doradztwa i re-
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zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, doradztwo kulinarne, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi w zakresie gotowania posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, udostępnianie opinii
na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków.
522652
(220) 2020 12 28
MICONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multimetro

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych.
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(540) Cube on-line

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem i marketingu, administracja związana z marketingiem, analiza związana
z marketingiem, doradztwo biznesowe dotyczące marketingu, świadczenie doradztwa marketingowego w dziedzinie
mediów społecznościowych, usługi reklamowe świadczone
przez Internet, usługi reklamowe w celu tworzenia tożsamości firmy i marki, 42 usługi w zakresie projektowania witryn
internetowych, usługi w zakresie doradztwa technicznego,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

522687
(220) 2020 12 29
KIJEŃSKA-KNOP ALEKSANDRA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
vilq

522653
(220) 2020 12 28
AUTO PARTNER JAN GARCAREK I ANDRZEJ
GARCAREK SPÓŁKA JAWNA, Ociąż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARCAREK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line
w zakresie następujących towarów: pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, 36 usługi finansowe, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, udzielanie informacji dotyczących
usług finansowych i ubezpieczeniowych, usługi finansowe
związane z ubezpieczeniami, wycena i obsługa roszczeń
ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi finansowania samochodów,
wycena używanych samochodów, 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, konserwacja i naprawa
opon, przegląd pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, malowanie pojazdów mechanicznych,
tapicerowanie siedzeń w pojazdach, usługi stacji naprawy
pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, usługi
informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów.
522669
(220) 2020 12 28
CUBE On-line SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież męska, damska i dziecięca.
(210) 522708
(220) 2020 12 29
(731) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) GLASSPROF
(510), (511) 19 szyby okienne, szyby stosowane w budownictwie, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, materiały
do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku
w budownictwie, szkło okienne, szkło warstwowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, wzmocnione szkło budowlane, szkło budowlane, niemetalowe, szkło bezpieczne do budownictwa, szkło okienne dla budownictwa, szkło izolacyjne
do budownictwa, szkło do celów budowlanych, płaskie szkło
do budynków, czyste szkło do celów budowlanych, szkło odbijające ciepło do budownictwa, szkło wzmocnione do celów budowlanych, szkło izolacyjne do celów budowlanych,
modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], szkło płaskie [okienne] dla budownictwa, szkło chroniące przed ciepłem do budownictwa, szkło bezpieczne do użytku w budownictwie, szkło barwione do użytku w budownictwie,
szkło hartowane do użytku w budownictwie, szkło w formie
arkusza do drzwi, szkło w formie arkusza do okien, szkło
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termoizolacyjne do użytku w budownictwie, szkło okienne
do użytku w budownictwie, podwójnie szklone hermetycznie uszczelnione elementy, niemetalowe, podwójnie szklone
panele ze szkłem izolacyjnym, niemetalowe, szkło izolacyjne, podwójnie szklone elementy, niemetalowe, podwójnie
szklone panele, niemetalowe, szkło pławione [szkło płaskie
typu float] do celów budowlanych, szkło płaskie zbrojone
do użytku w budownictwie, szkło opóźniające palenie się
do użytku w budownictwie.
522741
(220) 2020 12 30
WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeShaped always well fitted

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby gimnastyczne, torby na zakupy, plecaki,
torby plażowe, 21 butelki, kubki, 25 legginsy, topy [odzież],
komplety sportowe, bluzy sportowe z kapturem, kurtki bluzy, bluzy dresowe, stroje plażowe, podkoszulki sportowe,
27 maty, maty gimnastyczne, maty do jogi.
(210)
(731)
(540)
(540)

522800
(220) 2021 01 01
JUREK ROBERT, Nadolice Małe
(znak słowno-graficzny)
aleCraft
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sportowych, kursy sportowe, zawody fitness, 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.
522825
(220) 2021 01 04
PRUDENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRUDENTIA APARTMENTS SLEEP & WORK & RELAX

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego
wynajmu powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego.
522838
(220) 2021 01 04
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kriomed na hemoroidy
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.03.11, 27.05.21
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze, przetwarzanie żywności i napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522815
(220) 2020 12 31
FIODOROW MARCIN, Sobolewo
(znak słowno-graficzny)
SPARTA FIT KLUB SPORTOWY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.25, 01.15.17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, czopki przeciw hemoroidom, 10 medyczne urządzenia ochładzające
posiadające aplikatory do kontaktu z ciałem, aplikatory medyczne do leczenia hemoroidów.
522867
(220) 2021 01 04
BTF DEVELOPER BORSKI TURSKI FIKUS
SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZORSZTYN PRESTIGE APARTAMENTY
(210)
(731)

(531) 03.04.13, 26.01.04, 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa: koszulki, bluzy, dresy,
spodnie, kurtki, nakrycia głowy, chusty, rękawice, spodenki
krótkie, szlafroki, kominy, 41 usługi sportowe, trenera sportowego, organizowanie zawodów sportowych i obozów
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(531) 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 wynajem nieruchomości i majątku, 43 tymczasowe
zakwaterowanie-hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowania wakacyjne i turystyczne.
522870
(220) 2021 01 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) CANDIVAGIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

522876
(220) 2021 01 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) LERNIDUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

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

(540) (znak słowny)
(540) TECHNOMASZBUD
(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],
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.
(210) 522912
(220) 2021 01 07
(731) MARYNOWSKI PAWEŁ, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540)

522885
(220) 2021 01 05
THE NORTH ALLIANCE NORGE AS, Oslo, NO
(znak słowno-graficzny)
NOA Ignite

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 42 usługi projektowania i usługi w zakresie stron
internetowych, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie,
tworzenie i konserwacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie i rozwój technologii.
522888
(220) 2021 01 05
PRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MONCLARO
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, okulary słoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary
przeciwoślepieniowe, gogle sportowe, etui do okularów,
25 rękawice, rękawice sportowe, chustki, apaszki, szaliki,
czapki, nauszniki, kominiarki.
(210)
(731)

(210)
(731)
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522900
(220) 2021 01 07
TMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 02.01.01, 02.01.23, 29.01.15
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i napojów w bistrach, przygotowywanie
posiłków i napojów, lodziarnie, restauracje oferujące dania
na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

522916
(220) 2021 01 08
HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
Digital Mix Mag

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów.
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522920
(220) 2021 01 05
ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK Popularny

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 25.05.02, 25.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 węgiel.
(210) 522946
(220) 2021 01 07
(731) SZCZYGŁOWSKI MICHAŁ SPIDERNET, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Spidernet
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, reklama
biznesowych stron internetowych, promocja on-line sieci
komputerowych i stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
telekomunikacji, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie telekomunikacji, 38 bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowy transfer danych
przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji,
dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja pomiędzy komputerami, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych
[VPN], komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność komputerowa do przesyłania informacji,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą komputera, obsługa lokalnych sieci komputerowych,
odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, prze-
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kazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, przesyłanie informacji drogą
on-line, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, świadczenie usług łączności on-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacyjne usługi dostępowe, transfer strumieniowy danych,
transmisja danych, transmisja danych drogą kablową, transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych
środków komunikacyjnych, transmisja danych i nadawanie
danych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych przez Internet, transmisja danych
przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, transmisja plików danych,
audio, wideo i multimedialnych, transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci telematycznej, transmisja plików cyfrowych, transmisja strumieniowa danych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, usługi dostawców Internetu ISP, usługi dostawców usług internetowych ISP, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi
elektronicznej skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej
transmisji danych, usługi elektronicznej wymiany danych,
usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi łączności
skomputeryzowanej, usługi łączności komputerowej, usługi
łączności między komputerami, usługi łączności on-line,
usługi łączności świadczone w Internecie, usługi on-line,
mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pocztowe przy
wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi
poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, usługi pokojów rozmów
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, usługi połączeń internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek
gospodarczych, usługi przesyłania danych komputerowych,
usługi przesyłania danych, usługi poczty elektronicznej, usługi przesyłania wiadomości on-line, usługi przesyłu danych,
usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi telefonii komputerowej, usługi telekomunikacyjne świadczone
w oparciu o Internet, usługi transmisji danych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi transmisji komputerowej, usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, usługi w zakresie konferencji internetowych, usługi w zakresie połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi w zakresie przesyłania elektronicznych wiadomości
głosowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi
wideotekstowe, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń, wiadomości elektroniczne, wspomagana kompu-
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terowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wymiana
wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicznej
sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu dla
osób trzecich, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do informacji
w Internecie, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu,
zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Internetu,
zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej
w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu do światowych sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu
do światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu
komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu,
zapewnianie elektronicznych łączy danych, zapewnianie
i wynajmowanie czasu dostępu do sieci komputerowych,
zapewnianie komunikacji między komputerami, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, zapewnianie wielu użytkownikom
wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, telefonia komórkowa, telefonia bezprzewodowa, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych,
dzierżawa łączy telefonicznych, dzierżawa obwodów telefonicznych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych [ISP], dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych, 42 doradztwo
projektowe, projektowanie komputerów, konstrukcyjne projektowanie, projektowanie nowych produktów, technologiczne badania projektowe, projektowanie języków komputerowych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie kroju czcionek, projektowanie systemów elektronicznych, badania dotyczące projektowania, projektowanie
programów komputerowych, projektowanie telefonów komórkowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania technologicznego, projektowanie stron głównych, projektowanie baz danych, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, projektowanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie komputerowych stron internetowych, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi projektowania
systemów komputerowych, projektowanie komputerowych
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baz danych, usługi projektowania grafiki komputerowej, wypożyczanie sprzętu do projektowania, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, hosting stron
internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie stron
elektronicznych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych,
projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, hosting stron internetowych
w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych,
aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie
projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, hosting stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów
komórkowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, hosting i wynajmowanie
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, instalowanie
stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich,
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron in-
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ternetowych dla usług on-line i Internetu, dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć
i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej on-line
do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej
sieci komputerowej, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie na zamówienie
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów
telewizji kablowej i światłowodów, hosting serwerów, hosting treści cyfrowych, hosting portali internetowych, hosting komputerowych baz danych, hosting rozrywkowych
treści multimedialnych, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting
platform w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting platform komunikacyjnych w Internecie,
usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, hosting blogów, hosting videocastów, hosting podkastów, hosting aplikacji multimedialnych,
hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, usługi dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”,
hosting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich,
hosting obiektów on-line do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób
trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich
do celów wymiany treści on-line, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się
swoimi treściami i obrazami w trybie on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

522948
(220) 2021 01 08
KOŁODZIEJCZYK ROBERT UBEZPIECZENIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Kołodziejczyk UBEZPIECZENIA

26.01.12, 26.11.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
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(210) 522949
(220) 2021 01 07
(731) MALICKA DARIA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Melancholia
(510), (511) 14 amulety, amulety będące biżuterią, amulety
[biżuteria], biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria
do obuwia, biżuteria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria
osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci
koralików, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali
nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych,
biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem,
bransoletki [biżuteria], bransoletki charytatywne, bransoletki
identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki
powlekane srebrem, bransoletki pozłacane, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnianych koralików, bransoletki z koralików, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, bransolety i zegarki połączone, bransolety obręcze, broszki ozdobne
[biżuteria], broszki [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, dopasowane
osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem
oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, fantazyjna biżuteria, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kolczyki, kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, kolczyki-koła,
kolczyki powlekane srebrem, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, kółka do piercingu, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty,
łańcuszki pozłacane, medale, łańcuszki z metali szlachetnych,
łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, łańcuszki
z metali szlachetnych do noszenia na kostce, medale ze złota, medaliony, medaliony [biżuteria], naszyjniki, naszyjniki
[biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, obrączki ślubne,
naszyjniki z metali szlachetnych, ozdobne wpinki do klapy,
ozdoby [biżuteria], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii,
pierścienie jako ozdoby, pierścionki, pierścionki [biżuteria],
pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych,
pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich
kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, perły [biżuteria], pozłacane naszyjniki, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby
jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie do użytku
osobistego, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby
jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami
szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie
z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, złote bransoletki, złote kolczyki, złote
łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, złote naszyjniki, złote
nici [biżuteria], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
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usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z naszyjnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z złotymi
łańcuszkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z złotymi bransoletkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze złotymi naszyjnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze złotymi kolczykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze srebrnymi naszyjnikami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pierścionkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrączkami ślubnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze srebrnymi kolczykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do biżuterii, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z perłami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią osobistą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bransoletkami na kostkę, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami szlachetnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami
jubilerskimi, usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line
w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z naszyjnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami jubilerskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze złotymi łańcuszkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze złotymi bransoletkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze złotymi naszyjnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze złotymi kolczykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze srebrnymi naszyjnikami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pierścionkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrączkami ślubnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze srebrnymi kolczykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do biżuterii, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z perłami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią osobistą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z bransoletkami na kostkę, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kamieniami szlachetnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kamieniami jubilerskimi.
523006
(220) 2021 01 11
FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRZYSTANEK MIŁOŚĆ
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane, naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne,
naświetlone, nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, nagrania magnetyczno-optyczne, nagrania w formie stałej, audiowizualne urządzenia dydaktyczne - do nauczania, książki i publikacje elektroniczne, programy komputerowe - software do gier
elektronicznych do pobrania przez Internet i za pośrednictwem
urządzeń bezprzewodowych, dyski i publikacje multimedialne,
nagrania i publikacje multimedialne, dyski do odczytu laserowego, dyski i publikacje wideo, oprogramowanie komputerowe,
programy komputerowe, nagrania cyfrowe, nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub
informacji, aparaty i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, hologramy,
dyskietki, nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki, dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy audio, kasety magnetofonowe, taśmy wideo, dyski laserowe, płyty kompaktowe - interaktywne dyski CD-ROM, cyfrowe dyski wideo,
aparaty i narzędzia komunikacyjne, telefony, mobilne urządzenia telefoniczne, ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zestawy bezprzewodowe do telefonów komórkowych,
oprogramowanie gier komputerowych do użycia na telefonach
komórkowych i przenośnych, szafy karaoke, części i osprzęt
wszystkich wyżej wymienionych towarów, nagrane płyty kom(210)
(731)
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paktowe, płyty DVD oraz inne nośniki elektroniczne i cyfrowe
obejmujące gry, dyski multimedialne i publikacje elektroniczne
do pobierania, nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, dyski wideo i publikacje elektroniczne do pobierania, 38 usługi nadawania programów telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja kablowa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne,
usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi
komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych, telefonów,
Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal i sieci elektrycznej, usługi telefoniczne, 41 usługi szkoleniowe i rozrywkowe, publikowanie, rozrywka, edukacja i instruktaż poprzez radio
i telewizję lub dotyczący radia i telewizji, usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, produkcja, prezentacja
i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, filmów
kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej, satelitarnej
oraz nagrań dźwiękowych i wideo oraz udostępnianie programów internetowych nie do pobrania, publikowanie, produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych,
interaktywne konkursy telefoniczne, zapewnianie i dostarczanie edukacji i rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Internetu,
organizowanie spektakli, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i nagranych spektakli, filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja taśm wideo i dysków wideo, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne programy rozrywkowe, rozrywka
kinowa, rozrywka teatralna, pokazy gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności, rozrywka
interaktywna przystosowana do telefonów komórkowych, gry
internetowe, obsługa loterii i gier losowych, usługi w zakresie
gier rozrywkowych, obsługa kasyn, obsługa salonów gier, usługi kasyna, gry karciane i turnieje w kasynach, zawody, konkursy,
gry i lub widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług na telefony komórkowe, poprzez sieci
mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal
lub poprzez inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe,
na żywo, elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez
Internet, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, organizacja,
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja, zarządzanie
i prezentacja zawodów, konkursów, gier, pokazów gier, quizów,
dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez
scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, organizacja,
produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci
komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych
i/lub edukacyjnych, udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci komputerowych, zapewnianie
interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, konkursy i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe, prowadzenie i organizacja konkursów przez
telefon, konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line.
523011
(220) 2021 01 11
EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM
(210)
(731)
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(531) 05.07.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy
producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie
organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu,
usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej,
zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu,
badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi
w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi sklepów on-line oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów on-line oferujących przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów
on-line oferujących produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, 36 usługi portfela elektronicznego - usługi w zakresie
płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, obsługa płatności, usługi w zakresie wypłaty gotówki, 39 dostarczanie towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towarów, transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie
paczek, usługi pocztowe.
523035
(220) 2021 01 11
HUMAN BIOME INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MBIOTIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.

(210)
(731)

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

(531)

523046
(220) 2021 01 12
GALOS ADAM SZAMAM, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SZAMAM

02.09.14, 11.01.01, 11.01.05, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 29 burgery, burgery mięsne, burgery sojowe,
burgery warzywne, burgery z indyka, burgery z tofu, produkty mięsne w formie burgerów, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, oliwa z oliwek, ekstra oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, zupy z makaronem, przyprawy smakowe
- pikle, gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne,
gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych,
warzyw, gotowanych jajek i bulionu - oden, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowane ziemniaki,
nadziewane ziemniaki, obrane ziemniaki, przetworzone
słodkie ziemniaki, smażone ziemniaki - placki ziemniaczane, starte ziemniaki w panierce, ziemniaki konserwowane,
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ziemniaki przetworzone, ziemniaki smażone w cieście,
frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, mrożone frytki, pokrojone sałatki warzywne, sałatki drobiowe, sałatki
gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki owocowe,
sałatki podawane na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki
z roślin strączkowych, hot dogi w cieście kukurydzianym,
30 sushi, pikantne sosy, czatnej i pasty, gotowe sosy, mięsne sosy, papki warzywne, sosy - żywność, pasty warzywne - sosy, pikantne sosy używane jako przyprawy, przeciery warzywne - sosy, przyprawy smakowe - sosy, marynaty,
słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek - custard,
pizza, świeża pizza, chiński makaron instant, gotowe potrawy na bazie makaronu, spaghetti, spaghetti i klopsy,
spaghetti - surowe, spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, sos do spaghetti, ostra sproszkowana papryka
- przyprawa, enchilada - kukurydziana tortilla z mięsem
i przyprawiona ostrą papryką, burrito, chimichanga - rodzaj burrito, dania gotowe i wytrawne przekąski, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe
dania z ryżu, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
chińskie pierożki Jiaozi - pierogi, Jiaozi - pierogi nadziewane, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, wareniki - pierogi z nadzieniem, porcje rozwałkowanego ciasta
na pierogi, pielmieni - pierogi z nadzieniem mięsnym, kanapki z parówką - hot dog.
523047
(220) 2021 01 12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KAMAR JOLANTA KNAPKIEWICZ, LESZEK
KNAPKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC TRUCKCONNECTORS.EU
(210)
(731)

(531) 15.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 błyskowe żarówki, urządzenia do oświetlenia
błyskowego, błyskowe światła bezpieczeństwa, elektryczne
gniazda wtyczkowe, wtyczki elektryczne, odłączniki, kable
zapłonowe, kable rozruchowe, kable elektryczne, kable połączeniowe, prostowniki elektryczne, przetworniki, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty - złącza elektryczne, złącza do kabli,
złącza elektryczne, przełączniki elektryczne, reduktory- elektryczność, gaśnice, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
do pojazdów, czujniki, 35 promocja sprzedaży, pokazy towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w zakresie następujących towarów: błyskowych
żarówek, urządzeń do oświetlenia błyskowego, błyskowych
świateł bezpieczeństwa, elektrycznych gniazd wtyczkowych,
wtyczek elektrycznych, odłączników, kabli zapłonowych, kabli rozruchowych, kabli elektrycznych, kabli połączeniowych,
prostowników elektrycznych, przetworników, gniazdek, wtyczek i innych kontaktów - złącza elektryczne, złączy do kabli,
złączy elektrycznych, przełączników elektrycznych, reduktorów - elektryczność, gaśnic, bezpieczników elektrycznych,
bezpieczników do pojazdów, czujników.
(210) 523050
(220) 2021 01 12
(731) D. F. J. VINHOS, S.A., Vila Cha De Ourique, PT
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DFJ VINHOS The New Portugal

(531) 03.07.21, 03.07.24, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina.
(210) 523051
(220) 2021 01 12
(731) D. F. J. VINHOS, S.A., Vila Cha De Ourique, PT
(540) (znak słowny)
(540) DFJ VINHOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina.
523058
(220) 2021 01 12
HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nutriformin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów
leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych,
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy
farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze.
(210)
(731)

(210) 523077
(220) 2021 01 13
(731) ZANDECKA SYLWIA LAVANIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lavania
(510), (511) 25 odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

523081
(220) 2021 01 13
GAŁOSZ ADRIAN BESKID DIVERS, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Balony BIELSKO

Nr ZT8/2021

(531) 21.01.16, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu:
balonów dekoracyjnych, balonów do napełniania helem, maskotek, zabawek, konfetti, serpentyn, kotylionów,
sztucznego śniegu, masek, ozdób okolicznościowych,
ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, naczyń
jednorazowych, kwiatów sztucznych z materiału i z tworzyw sztucznych, stroików i wianków z tkanin i z tworzyw
sztucznych, sztucznych owoców i warzyw oraz kompozycji z owoców i warzyw, girland, wstęg do dekorowania, ubrań, okryć głowy, strojów karnawałowych, strojów
Mikołaja, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji
wystaw, 41 usługi w zakresie organizowania gier, zabaw
i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez okolicznościowych i sportowych, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich dziedzinach życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja kultury
fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, organizacja wystaw
i targów, usługi dekorowania balonami, 42 usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, doradztwo techniczne
w zakresie materiałów i technologii do dekoracji wnętrz,
usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji
wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych.
523088
(220) 2021 01 13
SYSTEM PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bielprint

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.08, 26.01.01,
26.01.03, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, kopiowanie zapisów [papier], kopiowanie akt [papier], usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek],
publikowanie druków do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], reklama.
(210) 523090
(220) 2021 01 13
(731) BINKA ANDRZEJ ZABAWA & KAWA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT8/2021
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(540) Zabawa & Kawa

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki, 43 usługi kawiarni.
(210) 523119
(220) 2021 01 14
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Otohouse
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi w zakresie nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

523125
(220) 2021 01 14
IWICKI PRZEMYSŁAW BIK, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
Ziołowa Kotlina

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt,
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.
523126
(220) 2021 01 14
STARTLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małe Pułkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARTLAS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.15.02
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
i leśne, 44 usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
523129
(220) 2021 01 13
RABCZEWSKA-STĘPIEŃ DOROTA QUEEN RECORDS,
Ciechanów
(540) (znak słowny)
(540) DODA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, żele i pianki do mycia i kąpieli, środki do mycia
(210)
(731)
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i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny
do włosów, środki do stylizacji włosów, żele do włosów, pianki
do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania
paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie,
środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne
zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, zapachy do wnętrz
i samochodów, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety do celów leczniczych, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze
do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych, świeczki
do masażu do celów terapeutycznych, 9 filmy wideo, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, na płytach CD lub DVD, na dyskach SSD oraz dyskach
USB, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, zapisane pliki danych, filmy i programy telewizyjne do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie,
Grafiki do pobrania zawierające zestawy obrazów cyfrowych
i ikon do użytku na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych, filmy i programy telewizyjne do pobrania, audiobooki, dzwonki i nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania
audio i wizualne, nagrania muzyczne, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne programy do gier wideo, płyty CD, DVD,
blue ray, dyski flash USB, dyski SSD, Pokrowce i etui ochronne
na urządzenia elektroniczne, mianowicie komputery, tablety,
telefony komórkowe, ochronne osłony ekranu wyświetlacza,
14 wyroby jubilerskie, breloczki, biżuteria, ozdoby nie ujęte
w innych klasach (biżuteria), zegarki, stopery, spinki do koszul, spinki do krawatów, metale szlachetne, wyroby z metali szlachetnych, wyroby z metali szlachetnych z kamieniami
szlachetnymi, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi, wpinki do odzieży z naniesionymi znakami towarowymi, breloki, 16 kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki,
kalkomanie, naklejki, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, broszury, poradniki,
ulotki, bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki,
notesy, obwoluty na luźne kartki, papier do pisania, papier
do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty,
etykiety papierowe, okładki, obwoluty [artykuły papierniczej,
kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie,
torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, ramki i stojaki do fotografii, fotografie [wydrukowane], tatuaże zmywalne, książeczki do kolo-
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rowania, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, gry planszowe,
gry mechaniczne, gry elektroniczne, elektroniczne zabawki
do nauki, konsole do gier, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, edukacyjne gry elektroniczne, karty do gry,
gry sportowe, gry towarzyskie, gry planszowe, gry karciane,
puzzle, dekoracje i ozdoby choinkowe, 41 usługi zespołu
muzycznego, usługi artystyczne, usługi rozrywkowe, usługi
rekreacyjne, usługi szkoleniowe i edukacyjne, usługi klubów
nocnych, usługi instruktorów sportowych, centra rozrywki,
coaching w zakresie życia osobistego (life coaching), usługi
siłowni, usługi sportowe, nauka tańca, pokazy tańca, usługi
przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej,
doradztwo muzyczne, usługi organizacji i obsługi imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, konkursów, usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja
koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry,
zespoły muzyczne, wesołe miasteczka, kina, kina na wolnym
powietrzu, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, udostępnianie on-line
usług edukacyjnych rozrywkowych, w systemie telewizji interaktywnej, udostępnianie on-line treści audio, wideo multimedialnych nie do pobrania, udostępnianie on-line muzyki nie do pobrania, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki
strumieniom on-line, dostarczanie informacji o rozrywce,
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, estradowych i artystycznych, usługi organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego,
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, reżyseria
widowisk muzycznych, impresariat artystyczny, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi szkoleniowe dotyczące muzyki i emisji głosu, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, organizowanie wypoczynku, organizowanie imprez sportowych, 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjerskich,
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów
tatuażu, usługi usuwania tatuaży, usługi SPA, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, masaż, usługi kosmetyczne polegające na usuwaniu
owłosienia ciała, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, kosmetyczne zabiegi laserowe, poradnictwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi w zakresie medycyny sportowej.
523130
(220) 2021 01 14
KOŁODZIEJCZYK JOANNA, KOWALSKA OLGA
ROSEANA SPÓŁKA CYWILNA, Niegowoniczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roseana

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.01, 05.05.20
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
olejki eteryczne, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe.
523135
(220) 2021 01 14
KASAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASAP
(210)
(731)

(531)

26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.12, 26.11.21
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, kebab, mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko
skondensowane, produkty mleczne, napoje mleczne, bita
śmietana, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery,
oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe, margaryna,
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki
owocowe i warzywne, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie mięsa, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały przetworzone, bakalie,
olej, kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane, konserwowe, chipsy ziemniaczane, owocowe, sojowe, warzywne,
ozdoby do ciast i wypieków zawarte w tej klasie, polewy
do ciast i wypieków zawarte w tej klasie, 30 ozdoby do ciast
i wypieków zawarte w tej klasie, polewy do ciast i wypieków
zawarte w tej klasie, chipsy ryżowe, zbożowe, kukurydziane,
chipsy tortilla i taco, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
następujących towarów: gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, kebab, mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie,
kiełbasy, ryby, konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko
skondensowane, produkty mleczne, napoje mleczne, bita
śmietana, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje
i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe, margaryna, smalec,
przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone
dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe
i warzywne, chipsy, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały, bakalie, ozdoby do ciast i wypieków,
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polewy do ciast i wypieków, olej, kukurydza konserwowana,
oliwki nadziewane, konserwowe, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować te towary, w szczególności w sklepie, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając
środków telekomunikacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

523139
(220) 2021 01 14
MIKULSKI LESZEK, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
UNAWEZA

29.01.13, 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 03.07.01, 03.07.02,
03.07.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości
świata sportu, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia
ich towarów i usług z działalnością sportową, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo
i nagrań audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z herbatą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z batonami czekoladowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z batonami czekoladowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami gazowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami gazowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wodą mineralną, usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z wodą mineralną, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami dla sportowców zawierającymi elektrolity, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami dla sportowców zawierającymi elektrolity, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z aromatyzowanymi napojami gazowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z aromatyzowanymi napojami gazowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bezalkoholowymi gazowanymi napojami na bazie soków
owocowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z bezalkoholowymi gazowanymi napojami na bazie soków owocowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mrożonymi
napojami gazowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mrożonymi napojami gazowanymi, 36 organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], organizacja
zbiórek charytatywnych, przydzielanie dotacji pieniężnych
dla organizacji charytatywnych, świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek pieniężnych,
organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele biznesowe, organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
organizowanie zbierania funduszy, organizowanie zbiórek finansowych, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne,
41 organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
organizowanie zawodów i imprez sportowych, szkolenia
zawodników sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, edukacja, produkcja imprez sportowych,
doradztwo zawodowe i coaching, organizacja szkoleń,
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie
szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone
za pomocą gry, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia personelu, trening osobisty [szkolenie], zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, kursy
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, zapewnianie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego,
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne dotyczące
umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik
komunikacyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych wykładach, produkowanie materiałów
szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, coaching w zakresie
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życia osobistego [life coaching], szkolenia sportowe, sport
i fitness, obozy sportowe, zajęcia sportowe, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, edukacja, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.
523147
(220) 2021 01 14
PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Meelania

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.
(210)
(731)
(540)
(540)

523173
(220) 2021 01 15
BUCZKOWSKI PRZEMYSŁAW, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
KARRAMBA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.06.06
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi kateringowe, restauracje oferujące dania na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

523174
(220) 2021 01 15
GMINA SZEMUD, Szemud
(znak słowno-graficzny)
Gmina Szemud ten kierunek

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 24.15.21, 26.03.04
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, diapozytywy, filmy [błony] naświetlone, karty magnetyczne kodowane, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne
do przenoszenia danych, nagrane dyski kompaktowe, dyski
magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, 16 papier, karton,
folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torby
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, afisze, plakaty, drukowane foldery informacyjne, akwarele, reprodukcje graficzne,
atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, plany, broszury, ulotki, chorągiewki papierowe, plakietki papierowe, teczki papierowe, torby papierowe do pakowania, papierowe podstawki,
periodyki [czasopisma], dzienniki, gazety, druki, emblematy
papierowe, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty
pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki,
odbitki, notesy, upominkowe etui na przybory do pisania,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], przybory do szkicowania, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, śpiewniki, tablice reklamowe z kartonu,
drukowane papierowe tablice reklamowe, tablice reklamowe z tektury, znaczki pocztowe, bilety, materiały piśmienne,
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artykuły biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, ramki
i stojaki do fotografii, 25 odzież, odzież męska, damska i dziecięca, obuwie, nakrycia głowy, 41 publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikacje multimedialne, fotoreportaże, rozrywka, rozrywka on-line, informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, organizacja gier, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, produkcja materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, badania edukacyjne, biblioteki, biura rezerwacji w zakresie rozrywki, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń,
dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie
informacji na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie
informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie
rozrywki drogą radiową, edukacja on-line z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja zawodowa, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne usługi
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów,
informacji audio i/lub wideo, fotografia, impresariat artystyczny, impresariat teatralny, imprezy kulturalne, informacje
dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kształcenie
na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], multimedialne wydania czasopism,
nauczanie, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach
średnich, nauczanie w szkołach podstawowych, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez
i konkursów sportowych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja szkoleń,
organizacja webinariów, organizacja zajęć, organizowanie
edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie
gal, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów,
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie
i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, publikacja czasopism,
publikacja kalendarzy, publikowanie tekstów, sporządzanie
programu telewizyjnego i radiowego, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie obrazów
on-line nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu
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muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi biblioteczne, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne
i instruktażowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi informacji o rozrywce, usługi informacji o rekreacji,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi przedszkoli,
usługi szkół, usługi świadczone przez muzea, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi szkolnictwa podstawowego, usługi terenów rekreacyjnych, usługi w zakresie publikacji biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wynajmowanie stadionów.
523182
(220) 2021 01 14
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE : ME

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(210) 523190
(220) 2021 01 14
(731) BRATKOWSKA ELIZA OOROC, Krzywy Las
(540) (znak słowny)
(540) OOROC
(510), (511) 4 świece, świece perfumowane, świece stołowe,
świece wotywne, świece okolicznościowe, świece pływające, świece [oświetlenie], świece zapachowe, świece pochłaniające dym, świece w puszkach, świece do oświetlenia, zapachowe świece aromaterapeutyczne, długie cienkie świece, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], świece o kształtach owoców, świece do lampek nocnych, świece o zapachu
piżma, świece zawierające środki do odstraszania owadów,
świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świeczki, zestawy świeczek, knoty do świec, świeczki do podgrzewaczy,
światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie],
wosk do wyrobu świec, świeczki do dekoracji ciast, świeczki używane jako lampki nocne, wosk pszczeli do produkcji
świec, wosk roślinny, wosk przemysłowy, wosk [surowiec],
wosk pszczeli, woski palne, woski [surowce], wosk do oświetlania, woski do oświetlania, woski do użytku w produkcji,
wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji, wosk pszczeli
stosowany w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli do użytku w produkcji maści, knoty do zapalania, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], golfy [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież],
sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski
na głowę [odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież
skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana,
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa,
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony
[odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia
dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak”
[odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań
[odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury
[odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry,
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odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska,
damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane,
sukienki, cheongsams czyli chińskie sukienki, luźne sukienki
ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości,
luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne,
koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie,
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów,
koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule
z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie
spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie
spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie
pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry
polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe,
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze],
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie,
kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, krótkie kurtki
ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne
kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki
[chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki
z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki
ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne,
kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe,
toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze,
szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe
szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie,
szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce,
wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
obuwie robocze, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne,
35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie świec, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sojowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie wosków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
wosków zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bluzek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bluz, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stolików, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie skarpet na krzesła, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
rzeźb, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świeczek, usługi
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sprzedaży hurtowej w zakresie świec, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sojowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie wosków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wosków zapachowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bluzek,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bluz, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stolików, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie poduszek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
skarpet na krzesła, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrazów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rzeźb.
(210)
(731)
(540)
(540)

523192
(220) 2021 01 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SOFTEYE PROTEKT

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523193
(220) 2021 01 14
MÜNNICH KATARZYNA WOOD FOR JOY, Łukowa
(znak słowno-graficzny)
Wood for Joy

(531) 27.05.01, 05.01.03, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 20 meble drewniane, palety drewniane, drewniane skrzynie, kosze drewniane, skrzynki drewniane, drabiny drewniane, figurki drewniane, pudełka drewniane, łóżka
drewniane, pudełka z drewna, figurki z drewna, meble ogrodowe drewniane, dekoracyjne skrzynki drewniane, regały
drewniane [meble], schodki [drabiny] z drewna, tabliczki
wykonane z drewna, drewniane ramy do obrazów, drewniane ramki na zdjęcia, przegrody drewniane do mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], stelaże do łóżek drewniane, drewniane uchwyty do szuflad, odbojniki drewniane
do drzwi, pudełka do pakowania złożone [drewno], modele
samolotów [ozdoby] z drewna, miniaturowe meble wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane z drewna, meble domowe wykonane z drewna, kosze ozdobne wykonane
z drewna, modele wykonane z drewna [ozdoby], ozdobne
modele wykonane z drewna, drabiny schodkowe wykonane
z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, skrzynki
na listy z drewna, meble wykonane z substytutów drewna,
drewniane uchwyty do tablic informacyjnych, słupki z twardego drewna do drzew, słupki do drzew z twardego drewna,
skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, pudełka drewniane do układania w stosy, pudełka do pakowania
w płaskiej postaci [drewno], pojemniki w formie pudełek wykonanych z drewna, biurka, biurka i stoły, biurka modułowe
[meble], blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty kuchenne
[meble], blaty na szafki, blaty robocze, blaty stołowe, bramki
zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, nieme-
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talowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, chodziki
dla dzieci, meble dla dzieci, siedzenia dla dzieci, bezpieczne
łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, meble do pokojów dziecinnych,
podstawki dla dzieci do samochodów, przenośne siedzenia
kąpielowe dla dzieci do wanien, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, przewijaki dla
niemowląt, krzesełka dla niemowląt, meble dla niemowląt,
zagłówki dla niemowląt, kosze dla niemowląt, torby-nosidełka niemowlęce, stoliki do przewijania niemowląt, siedzenia
przystosowane do niemowląt, meble do przewijania niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, maty do przewijania niemowląt, przenośne łóżka dla niemowląt, poduszki
do karmienia niemowląt, kosze do spania dla niemowląt,
drzwi do mebli, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi
do szaf, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szafek, elementy
wnętrza szaf, komody, komody [meble], krzesła, krzesła składane, krzesła stołowe, ławki, meble, meble do salonu, meble
kuchenne, meble modułowe [kombinowane], meble stołówkowe, meble sklepowe, meble z listewek, moduły biurkowe, niemetalowe części półek, nogi do mebli, nogi krzeseł,
nogi stołowe, półka na talerze, półki biurowe, półki do pisania, podstawy stołów, półki [meble], półki na książki, półki
na żywność, półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble], półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki
ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, półki wiszące [meble], Kitchen Helper, 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej z meblami, usługi sprzedaży detalicznej związanej z meblami drewnianymi, usługi sprzedaży detalicznej
związanej z meblami dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej
związanej z meblami do kuchni, usługi sprzedaży detalicznej
związanej z drewnianymi półkami, usługi sprzedaży detalicznej związanej z nogami do mebli, usługi sprzedaży detalicznej związanej z komodami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z półkami do pisania, usługi sprzedaży detalicznej związanej z meblami do przewijania niemowląt, usługi
sprzedaży detalicznej związane z półkami ściennymi, usługi
sprzedaży detalicznej związane z półkami na talerze, usługi
sprzedaży detalicznej związane z siedzeniami przystosowanymi dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej związane
z bramkami zabezpieczającymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z poduszkami do karmienia dzieci, usługi sprzedaży detalicznej związane z koszami do spania dla niemowląt,
usługi sprzedaży detalicznej związane z przenośnymi siedzeniami kąpielowymi dla dzieci do wanien, usługi sprzedaży
detalicznej związane z biurkami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z meblami dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej związane z bezpiecznymi łóżeczkami dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej związane z drabinami schodkowymi
wykonanymi z drewna, usługi sprzedaży detalicznej związane z kitchen helperami, usługi sprzedaży hurtowej związane
z meblami, usługi sprzedaży hurtowej związane z meblami
drewnianymi, usługi sprzedaży hurtowej związane z meblami dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej związane z meblami
do kuchni, usługi sprzedaży hurtowej związane z drewnianymi półkami, usługi sprzedaży hurtowej związane z nogami
do mebli, usługi sprzedaży hurtowej związane z komodami,
usługi sprzedaży hurtowej związane z półkami do pisania,
usługi sprzedaży hurtowej związane z meblami do przewijania niemowląt, usługi sprzedaży hurtowej związane z półkami ściennymi, usługi sprzedaży hurtowej związane z półkami
na talerze, usługi sprzedaży hurtowej związane z siedzeniami
przystosowanymi dla niemowląt, usługi sprzedaży hurtowej
związane z bramkami zabezpieczającym, usługi sprzedaży
hurtowej związane z poduszkami do karmienia dzieci, usługi sprzedaży hurtowej związane z koszami dla niemowląt
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do spania, usługi sprzedaży hurtowej związane z przenośnymi siedzeniami kąpielowymi dla dzieci do wanien, usługi
sprzedaży hurtowej związane z biurkami, usługi sprzedaży
hurtowej związane z meblami dla niemowląt, usługi sprzedaży hurtowej bezpiecznymi łóżeczkami dla dzieci, usługi
sprzedaży hurtowej związane z drabinami schodkowymi
wykonanymi z drewna, usługi sprzedaży hurtowej związane
z kitchen helperami.
523195
(220) 2021 01 14
ARINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARINEA

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 24.01.07, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 falowniki fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, moduły fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, kamery bezpieczeństwa,
osobiste alarmy bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], sygnały bezpieczeństwa [mechaniczne], urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia
ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, czujniki ruchu do świateł
bezpieczeństwa, fotokomórki do użycia z oświetleniem
bezpieczeństwa, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne
niż do pojazdów], sygnały bezpieczeństwa [dźwiękowe],
inne niż do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu
systemów bezpieczeństwa, ładowarki, ładowarki przenośne, ładowarki samochodowe, ładowarki bezprzewodowe,
ładowarki sieciowe, urządzenia do ładowania, ładowarki
dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii
elektrycznych, kompensacyjne ładowarki baterii, mierniki
ciśnienia ładowania, ładowalne baterie elektryczne, elektroniczne moduły ładowalne, elektryczne regulatory ładowania, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do baterii słonecznych,
elektryczne kable do ładowania, ładowarki do samochodów
elektrycznych, baterie do ponownego ładowania, baterie
słoneczne do ponownego ładowania, stacje ładowania dla
pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, czujniki do ochrony prywatności, czujniki
dymu, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
zabezpieczające, urządzenia elektroniczne do monitoringu,
urządzenia do wykrywania dymu, urządzenia do kontrolowania ognia, urządzenia i instrument sygnalizacyjne, wykrywacze dymu, znaczniki bezpieczeństwa, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie
do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania
budynkami, oprogramowanie do zarządzania obrazem,
oprogramowanie do zarządzania personelem, systemy za-
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rządzania budynkami [BMS], urządzenia do zarządzania sieciami, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie
do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie
do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania
organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania dużymi
zbiorami danych, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
energią, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
ogrzewaniem, systemy alarmowe, oprogramowanie systemowe, elektroniczne systemy kontrolne, komputerowe
systemy operacyjne, interaktywne systemy komputerowe,
programy systemów operacyjnych, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, elektroniczny system kontrolowania dostępu do budynków, elektroniczne systemy wyświetlające dla kierowców pojazdów, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, instalacje
elektryczne, instalacje alarmowe, instalacje elektrycznego
okablowania, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
przewody instalacji elektrycznych, elektryczne instalacje
sterujące, instalacje automatyczne do sterowania dostępem,
instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], elektryczne
instalacje do kontroli dostępu, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], urządzenia do diagnozowania
instalacji elektrycznych, 37 remont nieruchomości, remontowanie budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi w zakresie
remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, konsultacje
budowlane, malowanie, malowanie budynków, malowanie
domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach,
malowanie i lakierowanie, montaż podłóg drewnianych,
montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, montaż
płyt ściennych, montaż paneli gipsowych, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, nakładanie farb ochronnych na drewno, nakładanie faktur na sufity, nakładanie wodoodpornych wykładzin,
nakładanie wylewki posadzkowej, szlifowanie papierem
ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych,
tynkowanie, udzielanie informacji związanych z renowacją
budynków, układanie kabli, układanie parkietów, układanie
płytek podłogowych, układanie pokryć sufitów, układanie
przewodów głównych, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi demontażu, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi malarskie, usługi tynkowania, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 45 badania prawne, doradztwo prawne, usługi
rejestracyjne jako usługi prawne, usługi informacji prawnej,
kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji
prawnych, usługi monitorowania prawnego, usługi asystentów prawnych, usługi wsparcia prawnego, pośrednictwo
w procedurach prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi w zakresie badań
prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi
informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych, usługi
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informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjnej doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych.
(210) 523198
(220) 2021 01 15
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) APREFAST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
523203
(220) 2021 01 15
SRP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TE-CH

(210)
(731)

(531) 01.13.10, 15.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523205
(220) 2021 01 15
JAŻDŻYK PIOTR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
SYNERSET Po stronie obliczeń

(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych,
urządzenia do symulacji, urządzenia do analizy gazów,
oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów,
oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, 42 analizy komputerowe, analiza zachowania środków chemicznych, analizy naukowe wspomagane komputerowo, usługi w zakresie analiz
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chemicznych, opracowywanie i ocena analiz chemicznych,
usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi badań i analiz biologicznych, analizy w zakresie
inżynierii technologicznej, usługi analizy biochemicznej
przepływu powietrza, przemysłowe analizy i usługi badawcze, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, usługi
w zakresie analiz i badań chemicznych, usługi analiz i badań
przemysłowych w dziedzinie chemii, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie
techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, projektowanie konstrukcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

523206
(220) 2021 01 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Ranigast S-O-S

(531) 27.05.01, 26.05.04, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
523209
(220) 2021 01 15
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) WĘGIEL ORZECH GÓRNIK
(510), (511) 4 węgiel.

(210)
(731)

523211
(220) 2021 01 15
BOTANICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANICA DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi inwestycyjne, opieka nad inwestycjami, pośrednictwo inwestycyjne, administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami, organizowanie inwestycji,
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi wyceny nieruchomości, wynajem
nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, plano-
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wanie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wycena
nieruchomości [finansowa], inwestowanie w nieruchomości,
ocena nieruchomości [wycena], usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości,
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena w kwestiach majątku nieruchomego, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 37 budownictwo, budowa części budynków, budowa fundamentów budynków, budowa budynków
wielorodzinnych, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowanie nieruchomości, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, uszczelnianie budynków podczas budowy,
budowa domów, restauracja budynków, odnawianie budynków, renowacja budynków, nadzór budowlany, usługi
budowlane, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe.
523212
(220) 2021 01 15
BOTANICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANICA RESIDENCE

(210)
(731)

(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.13, 07.01.08, 26.11.08
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi
reklamowe dotyczące hoteli, zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, zarządzanie hotelami na rzecz osób
trzecich, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób
trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem
i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie powiernicze inwestycjami,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], finansowanie inwestycji budowlanych, inwestowanie funduszy kapitałowych,
inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie
za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestowanie
funduszy na rzecz osób trzecich, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieru-
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chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi w zakresie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], administrowanie
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena w kwestiach majątku nieruchomego,
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 37 budownictwo, budowa części budynków,
budowa fundamentów budynków, budowa budynków
wielorodzinnych, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowanie nieruchomości, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, uszczelnianie budynków podczas budowy,
budowa domów, restauracja budynków, odnawianie budynków, renowacja budynków, nadzór budowlany, usługi
budowlane, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe.
523216
(220) 2021 01 15
MARCINKIEWICZ, SZYNKORA, KUJAWSKI
MSU PUBLISHING SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MSU Publishing
(510), (511) 9 nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi,
nagrania audio, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt,
nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, ograniczniki sygnału, płyty [nagrania dźwiękowe], płyty DVD,
płyty gramofonowe, płyty kompaktowe audio, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, płyty VCD, płyty
winylowe, pobieralne nagrania dźwiękowe, procesory głosu,
procesory mowy, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), taśmy z nagraniami, taśmy zawierające nagrania audio, tunery wzmacniacze, urządzenia
audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do nagrywania,
urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia nagrywające, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, wzmacniacze do gitar basowych, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze elektroniczne,
wzmacniacze elektryczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, pliki multimedialne do pobrania, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, banery wystawowe z papieru, bilety
wstępu, czasopisma [periodyki], czasopisma muzyczne, czasopisma z plakatami, dodatki do gazet w postaci czasopism,
drukowane arkusze muzyczne, drukowane foldery informacyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał
promocyjny, dyplomy drukowane, fotografie, ilustrowane albumy, kalendarze, karty do albumów fotograficznych, karty
(210)
(731)
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do kolekcjonowania, karty drukowane, książki, książki do autografów, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, naklejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], plakaty
reklamowe, podpisane fotografie, programy imprez, prospekty, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, szyldy
reklamowe z papieru lub z kartonu, transparenty z papieru,
ulotki, ulotki reklamowe, 35 administrowanie dotyczące marketingu, agencja public relations, badania w zakresie public
relations, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing
imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, oceny szacunkowe
do celów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, oferowanie próbek produktów, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, rozlepianie plakatów reklamowych, planowanie
strategii marketingowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań marketingowych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promocja
[reklama] koncertów, promowanie koncertów muzycznych,
promowanie wydarzeń specjalnych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, prowadzenie badań
w dziedzinie public relations, przygotowywanie planów
marketingowych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikowanie
druków do celów reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, rozwój planu marketingowego, sporządzanie raportów do celów marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, usługi agencji marketingowych, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu,
usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie
marketingu baz danych, usługi marketingowe związane
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z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], usługi promocyjno-marketingowe
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi public relations, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, 38 dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, 40 cyfrowe odnawianie fotografii,
cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk typograficzny,
druk wywabowy, drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych,
drukowanie książek, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, kopiowanie dysków dźwiękowych,
kopiowanie dysków wideo, nadruk wzorów na tkaninach,
obróbka filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka
fotograficzna, obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna
[wywoływanie zdjęć], obróbka zdjęć fotograficznych, oprawa dokumentów, oprawa książek lub dokumentów, powiększanie prac graficznych, powiększanie zdjęć, przenoszenie
filmów fotograficznych na taśmę wideo, przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej na taśmy wideo, przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, przenoszenie klisz fotograficznych na taśmy wideo, remastering filmów z jednego formatu
na inny, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich,
udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi
drukowania, usługi druku offsetowego, usługi składania druku, utrwalanie fotografii, wytrawianie zdjęć, wywoływanie
filmów, wywoływanie filmów fotograficznych, wywoływanie i obróbka filmów, 41 fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów jako szkolenia, prowadzenie warsztatów jako szkolenia, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie
arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektro-
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nicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikowanie fotografii, publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych on-line, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie plakatów, publikowanie ulotek, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
przekazywanie know-how jako szkolenia, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenia,
szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań
wideo, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
(210) 523220
(220) 2021 01 16
(731) KAPAŁA EWA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) arte
(510), (511) 27 dywany.
(210) 523221
(220) 2021 01 16
(731) FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Termowizja Defektu by Kejor
(510), (511) 41 szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

523223
(220) 2021 01 16
KALISZ LESŁAW P.P.H.U. GLOB CENTER, Czermecha
(znak słowno-graficzny)
GC LAB

(531) 26.01.06, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 aceton, alkohol, alkohol etylowy, chemiczny
papierek wskaźnikowy, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, substancje chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne dla przemysłu,
woda destylowana, witaminy dla przemysłu spożywczego,
witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy
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do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku
w produkcji suplementów żywnościowych, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, suchy
lód [stały dwutlenek węgla], preparaty chemiczne do celów
naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne,
inne niż do użytku w laboratoriach medycznych, odczynniki
chemiczne do celów laboratoryjnych, inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego, paski testowe poddane obróbce
chemicznej służące do kalibracji aparatury laboratoryjnej,
substancje do użytku w laboratoriach, substancje chemiczne do analiz w laboratoriach, preparaty chemiczne do analiz
laboratoryjnych (inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych), 3 kosmetyki, mydła, woda perfumowana,
5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty weterynaryjne, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki bakteriobójcze, 9 alkoholomierze, aparatura do destylacji do celów naukowych, chromatografy
do celów laboratoryjnych, cukromierze, densymetry, densytometry, dozowniki, fotometry, gęstościomierze, inkubatory
dla kultur bakteryjnych, kalorymetry, kuwety fotograficzne,
lepkościomierze, łyżki do odmierzania, meble laboratoryjne,
mikroskopy, odważniki, piece do użytku laboratoryjnego,
pipety laboratoryjne, probówki, refraktometry, solomierze,
sondy do celów naukowo-badawczych, suwmiarki, szalki
Petriego, tace laboratoryjne, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia i przyrządy do ważenia, chemiczne reaktory laboratoryjne, fiolki do celów
laboratoryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, kolumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego,
jednorazowe strzykawki dozujące do użytku laboratoryjnego, laboratoryjne wyroby szklane, przyrząd laboratoryjny
do wykrywania patogenów i toksyn w próbce biologicznej,
stosowany w badaniach naukowych, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego.
(210) 523224
(220) 2021 01 17
(731) LESICKA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Żłobek Bliskości
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla
nauczycieli dzieci, usługi przedszkoli [edukacja], 43 żłobki dla
dzieci, 45 usługi w zakresie opieki, usługi w zakresie opieki
nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(210) 523225
(220) 2021 01 17
(731) LESICKA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Przedszkole Bliskości
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi przedszkoli
[edukacja].
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523236
(220) 2021 01 18
FHU PRZEMYSŁAW MATŁOKA, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
SZT.UKA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież dziecięca,
odzież dziewczęca, odzież męska, odzież sportowa, odzież
wieczorowa, odzież do spania, bielizna, bielizna nocna, bluzki, bluzy sportowe, dzianina [odzież], kamizelki, kostiumy, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami,
kurtki, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, okrycia wierzchnie
[odzież], piżamy, płaszcze, spodenki, spódnice, spodnie, stroje wizytowe, sukienki damskie, swetry [odzież], szale, topy
bez ramiączek, paski, apaszki [chustki], bluzy z kapturem, rękawiczki, skarpetki.
(210)
(731)
(540)
(540)

523237
(220) 2021 01 18
BOCHNAK PAWEŁ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Balloonarium

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 balony do gry, balony na przyjęcia, balony
do gry, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523242
(220) 2021 01 18
ZABOREK WOJCIECH POTRAFKA, Bieleckie Młyny
(znak słowno-graficzny)
Potrafka Super. Wygląda. Smakuje.

(531) 05.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi mobilnych restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napo-
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jów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi
kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe
dla firm, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe dla
szkół, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi
kateringowe obwoźne, usługi kateringowe oferujące kuchnię
europejską, usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską,
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów
firmowych, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów.
(210) 523246
(220) 2021 01 18
(731) KULESZA JUSTYNA SZPONY DLA ŻONY, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SZPONY DLA ŻONY
(510), (511) 44 usługi salonów pielęgnacji paznokci, pielęgnacja stóp, higiena i pielęgnacja urody, pielęgnacja urody,
pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci,
usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, zabiegi pielęgnacji urody.
523255
(220) 2021 01 18
QUALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała
(540) (znak słowny)
(540) QUALI BABY PRAMS
(510), (511) 12 wózki napędzane siłą ludzką, wózki dziecięce,
wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki na kółkach
dla dzieci, składane wózki dziecięce, wózki, wózek dla niemowląt z usuwalnymi wspornikami, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, moskitiery do wózków
spacerowych, wbudowane okrycia wózków dziecięcych,
dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, siatki bagażowe do pojazdów, torby przystosowane do spacerówek,
wózki napędzane siłą ludzką.
(210)
(731)

(210) 523263
(220) 2021 01 18
(731) AHMADI ABDULBASIR, Helsinki, FI
(540) (znak słowny)
(540) SUPP LEX
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(210) 523265
(220) 2021 01 18
(731) AHMADI ABDULBASIR, Helsinki, FI
(540) (znak słowny)
(540) P/MINISTERI
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
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(210) 523282
(220) 2021 01 18
(731) FUNDACJA ACCADEMIA DEI PICCOLI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Przedszkolandia
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek dotyczących
ligi rugby, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
książek i recenzji, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi,
publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie słów piosenek w postaci książek, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia językowe,
tłumaczenia, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia (usługi -),
udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, udostępnianie basenów
kąpielowych, udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie czasopisma on-line
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie gier komputerowych
on-line, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów
komputerowych, udostępnianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla
użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie
informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie informacji on-line dotyczących użytkowników gier,
udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie informacji na temat kongresów, udostępnianie informacji
on-line na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie informacji w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie infrastruktury do gry w golfa, udostępnianie instrukcji do gry
planszowej Go, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Inter-

93

netu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie kortów tenisowych, udostępnianie kręgielni, udostępnianie krytych hal narciarskich i ich wyposażenia, udostępnianie
kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących
do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących
do zatrudnienia, udostępnianie lodowisk, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie mediów
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych
stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie nagrań
muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie
obiektów i sprzętu do karaoke, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów
i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów
i sprzętu na wyścigi konne, udostępnianie obiektów i sprzętu
pływackiego, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do snookera, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie
obiektów i sprzętu do jazdy na wrotkach, udostępnianie
obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w kręgle, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów
na lodzie, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
zdrowia [ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć
z wychowania fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do jazdy na łyżwach, udostępnianie obiektów i sprzętu
do występów grup muzycznych na żywo, udostępnianie
obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzę-
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tu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki,
udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe go,
udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bilard, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w baseball, udostępnianie
obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu
do sportów elektronicznych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu
do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów kinowych,
udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy),
udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla
dzieci, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej
nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści
graficznych nie do pobrania, udostępnianie on-line recenzji
książek, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury
i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie pomieszczeń
do celów rozrywkowych, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, udostępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, udostępnianie
programów teatralnych, udostępnianie przejazdów kolejką
tyrolską w celach rozrywkowych, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
udostępnianie rozrywki on-line w postaci lig fantasy sports,
udostępnianie rozrywki on-line w postaci programów typu
teleturnieje, udostępnianie rozrywki on-line w postaci turniejów gier, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, udostępnianie rozrywki wideo
za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki
za pośrednictwem podkastów, udostępnianie sal bilardowych, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, udostępnianie sal gimnastycznych, udostępnianie sprzętu do karaoke, udostępnianie sprzętu i obiektów do gry w kręgle,
udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu
do gry w paintball, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostęp-
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nianie wyposażenia studiów filmowych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie wyposażenia do gry w golfa, udostępnianie wiadomości na temat zapasów poprzez światową sieć komputerową, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych,
udostępnianie urządzeń do karaoke, udostępnianie treści
audio on-line nie do pobrania, udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych,
udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, udostępnianie studiów
audio lub wideo, biblioteczne usługi wyszukiwania fotografii,
usługi biblioteczne, usługi archiwów bibliotecznych, usługi
biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych
i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, usługi
biblioteczne i wynajem mediów, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierającej informacje z gazet, usługi biblioteczne [usługi bibliotek], usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, usługi biblioteczne wspomagane komputerowo, usługi bibliotek elektronicznych, usługi
bibliotek muzycznych, usługi bibliotek objazdowych, usługi
bibliotek w zakresie wymiany książek, usługi bibliotek [wypożyczanie książek], usługi bibliotek wypożyczających filmy,
usługi bibliotek wypożyczających kasety wideo, usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru, usługi bibliotekarskie
w zakresie księgozbiorów, usługi bibliotekarskie w zakresie
księgozbioru świadczone on-line, usługi bibliotekarskie
w zakresie wyszukiwania on-line, usługi biblioteki fotograficznej, usługi doradcze w zakresie bibliotek, usługi on-line
w zakresie biblioteki akademickiej, usługi świadczone przez
biblioteki objazdowe, usługi świadczone przez biblioteki,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, edukacyjne usługi doradcze, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze w zakresie
edukacji, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi dotyczące
edukacji technologicznej, usługi edukacji biznesowej, usługi
edukacji religijnej, usługi edukacji percepcyjnej, usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla
dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne dotyczące
sportu, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania substancji uzależniających, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi edukacyjne dotyczące
rozwoju religijnego, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące
ochrony środowiska, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące religii, usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności
komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące systemów
komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania
narkotyków, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie
sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki
i rękodzieła, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związa-
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ne ze sportem, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie
lingwistyki, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne mające na celu zapobieganie ślepocie,
usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone
przez radio, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych,
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi
edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, usługi edukacyjne w zakresie muzyki, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne w zakresie
zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, usługi edukacyjne
w zakresie fotografii, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi
edukacyjne z zakresu kina, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, usługi edukacyjne z zakresu sztuki
teatralnej, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, usługi edukacyjne z zakresu nauczania technik transkrypcyjnych, usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem wody, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edukacyjne związane z branżą ogrodniczą, usługi edukacyjne związane z wodą, usługi edukacyjne
związane z ochroną środowiska, usługi edukacyjne związane
z nauczaniem francuskiego, usługi edukacyjne związane
z produkcją tekstyliów, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne
związane z modą, usługi edukacyjne związane z zarządzaniem wodą, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
usługi edukacyjne związane z higieną, usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne związane z tańcem, usługi edukacyjne związane z kuchnią japońską, usługi edukacyjne związane z malowaniem, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi egzaminowania
(edukacyjne), usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi przedszkoli [edukacja], usługi radiowe w zakresie zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
szkół [edukacja], usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń
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ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do dekoracji teatralnych, wypożyczanie zabawek, edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, nauczanie przedszkolne, usługi przedszkoli.
523283
(220) 2021 01 19
INTERMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskowola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPLUS

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, gwintowane pręty
metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, materiały spawalnicze i lutownicze, zamki i klucze, z metalu,
7 spawarki łukowe, narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, gwintowniki maszynowe, dysze do cięcia płomieniowego, elektrody
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], elektryczne palniki
spawalnicze, tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, tarcze
do polerowania [części do maszyn], tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, spawarki gazowe, spawarki
elektryczne, szczotki druciane do maszyn, ultradźwiękowe głowice spawalnicze, wiertarki [narzędzia elektryczne],
8 tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, narzędzia
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne],
gwintowniki [narzędzia ręczne], bijaki [narzędzia], dłuta [narzędzia ręczne], frezy [narzędzia], klucze [narzędzia], wiertła
[narzędzia], szpadle [narzędzia], łopaty [narzędzia], przebijaki
[narzędzia], przecinaki [narzędzia ręczne], strugi [narzędzia
ręczne], ostrza [narzędzia ręczne], świdry [narzędzia ręczne],
śrubokręty, ubijaki do gruntu [narzędzia], przyrządy tnące
[narzędzia ręczne], młotki, młotki miękkie i młoty, kombinerki, brzeszczoty do pił ręcznych, tarcze do polerowania
[narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze szlifierskie do noży
i ostrzy, tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami
ręcznymi, szczotki druciane [narzędzia ręczne], tarcze tnące
[narzędzia obsługiwane ręcznie], 9 przyrządy pomiarowe,
przyrządy pomiarowe czujnikowe, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych, poziomice [przyrządy
do ustalania linii poziomej], poziomice stolarskie, suwmiarki,
miarki [przyrządy miernicze], mierniki elektroniczne, mierniki,
mierniki prądu, mierniki mikrometrowe, transformatory spawalnicze, kaski zabezpieczające, odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, okulary spawalnicze, okulary ochronne
do ochrony oczu, przyłbice spawalnicze, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523297
(220) 2021 01 18
SZKLAREK MARIUSZ, Szymanów
(znak słowno-graficzny)
INCOMEO KAPITALNE WSPARCIE
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(531) 26.15.09, 24.15.03, 24.15.11, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 księgowość, księgowość administracyjna,
skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów,
księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, usługi biznesowe biegłych księgowych,
księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość
i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, doradztwo z zakresu księgowości, doradztwo księgowe w zakresie
podatków, usługi księgowania kosztów opłat szkolnych,
usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi
księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, prowadzenie księgowości
w zakresie elektronicznego transferu funduszy, wybór kadr
kierowniczych, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, usługi w zakresie
wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, spełnianie funkcji działu kadr dla
osób trzecich, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry
pracowniczej, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie
franchisingu, usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania
kadry kierowniczej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych,
konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, 36 doradztwo finansowe, planowanie finansowe, administrowanie finansami, informacje finansowe, ewaluacja finansowa, oceny finansowe,
analizy finansowe, badania finansowe, opracowania finansowe, opieka finansowa, prognozy finansowe, maklerstwo
finansowe, inwestycje finansowe, działalność finansowa,
transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zapewnianie
finansowania, usługi finansowania, indywidualne planowanie finansowe, finansowe usługi konsultingowe, wycena aktywów [finansowa], zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
osobiste usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, skomputeryzowane
analizy finansowe, zarządzanie finansami korporacyjnymi,
doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie portfelem
finansowym, usługi informacji finansowej, badanie wypłacalności finansowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

523303
(220) 2021 01 19
Visual Tigers Ltd., Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
VT VISUAL TIGERS

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych,
usługi tworzenia i opracowywania wizualizacji 3D wnętrz
mieszkalnych, budynków mieszkalnych i komercyjnych oraz
wizualizacji produktowych, prace rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, usługi projektowania dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
wzornictwo przemysłowe.
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523305
(220) 2021 01 19
GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BROKER SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HMN HOMEMADE NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.
523321
(220) 2021 01 19
AGRO-SIEĆ WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO-SIEĆ wynajem

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające nabywcom wygodnie je oglądać i kupować w punktach handlowych i sklepach branżowych, hurtowniach oraz poprzez Internet w szczególności: płodów
rolnych, surowców rolno-przemysłowych, środków ochrony
roślin, nawozów, materiału siewnego, pasz i komponentów
paszowych, materiałów budowlanych, opałowych, maszyn
i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunalnych oraz części zamiennych do nich, 37 serwis maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunalnych, 44 wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodowych, komunalnych.
523334
(220) 2021 01 19
PIEKARNIA GRELA MEŁGIEW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mełgiew
(540) (znak słowny)
(540) GRELA
(510), (511) 30 pieczywa chrupkie, pieczywo owocowe,
mieszanki do robienia pieczywa, przekąski z pieczywa
chrupkiego, kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo],
zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), angielskie muffiny, babeczki, bagietki, bajgle, bułeczki chrupkie, bułeczki
na bazie mąki kukurydzianej (almojábana), bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki
z bekonem, bułki z nadzieniem, chleb bezdrożdżowy, chleb
bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb i bułki,
chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb naan (chleb
indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb pitta, chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami,
chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb
z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb ze słodką czerwoną
fasolą, chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herbaciane,
ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie
paluszki chlebowe, drożdżowe bułeczki, duński chleb, duńskie bułki, duże miękkie bułki, grube paluszki chlebowe,
grzanki, herbatniki do aperitifu, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki z cebulą lub
serem, maca, małe grube naleśniki (pikelet), miąższ chleba,
(210)
(731)
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miękkie bułeczki, mieszanki na chleb słodowy, nadziewane
kanapki, nadziewany chleb, niesfermentowany chleb, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, paluszki chlebowe, pumpernikiel, słodkie bułeczki, suchary, suchary holenderskie,
świeży chleb, tortille, tosty, tosty z chleba, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta lodowe, ciasta czekoladowe, ciasta słodowe, ciasta mrożone, ciasta wegańskie, ciasta z kremem, ciasta
z melasą, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni,
mrożone ciasta jogurtowe, lukrowane ciasta z owocami, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta na bazie pomarańczy,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, desery lodowe,
desery czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe,
musy deserowe, desery z muesli, gotowe desery [wyroby cukiernicze], deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe desery
[na bazie czekolady], mrożone mleczne desery w formie batonów, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka owsiane, ciastka
migdałowe, ciastka serowe, herbatniki, wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, placki [ciasta] z nadzieniem
owocowym, świeże placki [ciasta], kurtoszkalacze [ciasta kominowe], desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], rurki waflowe [ciastka], podłużne biszkopty [ciastka],
kruche ciastka (herbatniki), brownie [ciastka czekoladowe],
chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi.
523356
(220) 2021 01 19
FLYBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) FLYBUS
(510), (511) 39 transport autobusowy, usługi w zakresie
rezerwacji transportu autobusowego, transport pasażerski, usługi autokarów pasażerskich, transport pasażerów
i ładunków, udzielanie informacji dotyczących transportu
pasażerskiego, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące przewozu pasażerów, transport samochodowy,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację on-line, usługi przewozu, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów,
przewóz towarów, wypożyczanie środków transportu,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług
transportowych, usługi informacyjne związane z transportem, usługi rezerwacji w zakresie transportu, logistyką
transportu, usługi transportu pojazdami, usługi transportowe, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu drogowego, usługi agencji transportowej w zakresie
organizowania transportu towarów, usługi spedycji, usługi
agencji spedycyjnej, usługi kurierskie, magazynowanie towarów, składowanie towarów w magazynach, usługi związane z magazynowaniem towarów.

97

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów.
523358
(220) 2021 01 19
PROSTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) munja

(210)
(731)

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
01.15.03, 01.15.05
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
523364
(220) 2021 01 19
EDEV STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDS CONTROLLERS

(210)
(731)

(210)
(731)

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

523357
(220) 2021 01 19
ROMANOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CERAMIZATOR

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01,
26.01.06
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury,
aparatura elektryczna do komutacji, chipy [układy scalone],
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], elektroniczne
tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, interaktywne
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], maszyny sumujące, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, płytki dla układów scalonych, programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy sterujące komputerowe, nagrane, tablice sterownicze [elektryczność], tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, układy scalone,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do projekcji
wirtualnych klawiatur, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia zdalnego sterowania, wskaźniki
ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki strat elektrycznych, wtyczki elektryczne, wyłączniki samoczynne, zegary kontrolne
[czasomierze rejestrujące].
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523368
(220) 2021 01 19
EVERSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) everspace
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.23, 26.11.01, 26.11.12
(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.
523377
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Wigry
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

523378
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Bractwo
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

523380
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Jubilat
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

523381
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Kaper Królewski
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
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523382
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Stern
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

(210) 523383
(220) 2021 01 20
(731) MAĆKÓWKA AGNIESZKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Wspólnota „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”
(510), (511) 45 usługi religijne.
(210) 523384
(220) 2021 01 20
(731) MATULA ADRIAN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Dosmat
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wycen,
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 w celach fiskalnych, usługi wyceny nieruchomości, wycena budynków, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], wycena związana
z projektowaniem budynków, wycena związana z ekspertyzą budynków, wyceny finansowe nieruchomości, pobieranie
czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania
[mieszkania], agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
wynajmu zakwaterowania w domach opieki, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich,
nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania
w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pobieranie czynszów, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, 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 budynków, usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usłu-
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gi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi
depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi
nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem,
usługi zarządzania nieruchomościami, 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 w systemie timesharingu, usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], usługi znajdowania mieszkań
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi związane
z majątkiem nieruchomym, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości
[w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem sal wystawowych, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie centrów handlowych, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
zapewnianie stałego zakwaterowania, zapewnianie stałego
zamieszkania, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia.
(210) 523395
(220) 2021 01 21
(731) FRAS ARKADIUSZ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Arkadiusz Fras iokulary
(510), (511) 9 okulary, okulary optyczne, okulary [optyka],
modne okulary, modne okulary przeciwsłoneczne, okulary
korekcyjne, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, okulary
antyrefleksyjne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do czytania, okulary dla dzieci, woreczki na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, okulary,
okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, etui na okulary,
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etui na okulary słoneczne, etui na okulary dziecięce, zestawy
soczewek [wzierniki, okulary], okulary ochronne do ochrony oczu, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, nakładki na okulary słoneczne na magnes, oprawki okularowe
[puste], oprawki do okularów, oprawki do okularów słonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, oprawki okularów wykonane
z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, szkła kontaktowe,
soczewki [szkła] optyczne, szklane soczewki optyczne, kolorowe szkła kontaktowe, przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła okularowe
pokryte powłoką antyrefleksyjną.
523405
(220) 2021 01 21
HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) horienmedical

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 zestawy testów owulacyjnych, preparaty
do diagnozowania owulacji, preparaty in vitro do przewidywania owulacji do użytku domowego, preparaty in vitro
do przewidywania owulacji, preparaty do diagnozowania
ciąży, zestawy testowe in vitro do określania płci, preparaty
diagnostyczne in vitro do celów medycznych, odczynniki
do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych],
odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów
weterynaryjnych], odczynniki do diagnostyki klinicznej, odczynniki i testy do diagnostyki medycznej do badania płynów ciała, 44 testy ciążowe, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę.
523411
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Krak
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

523412
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Kmicic
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

523414
(220) 2021 01 20
MYJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) (znak słowny)
(540) MYJEK
(510), (511) 35 sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
(210)
(731)
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budynków z zewnątrz, czyszczenie dywanów, czyszczenie
dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju
wnętrz wykonanych z tkanin, czyszczenie higieniczne
[budynki], czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie
i mycie samochodów, czyszczenie odzieży, czyszczenie
okien, czyszczenie pojazdów, czyszczenie tapicerki, czyszczenie skór, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, mycie,
mycie okien, mycie pojazdów, pranie, pranie dywanów,
pranie na sucho, pranie tkanin, pranie ubrań, sprzątanie
nieruchomości, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, usuwanie plam z dywanów, 40 dezodoryzacja dywanów, dezodoryzacja materiałów tekstylnych, dezodoryzacja powietrza, dezodoryzacja
tapicerki, impregnowanie wodoodporne tkanin, oczyszczanie powietrza, obróbka dywanów w celu nakładania
właściwości antyelektrostatycznych, obróbka dywanów
w celu nakładania właściwości plamoodpornych, nakładanie warstwy spodniej na dywany na zamówienie osób
trzecich.
523415
(220) 2021 01 20
MYJEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 03.05.15, 03.05.24, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 35 sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków z zewnątrz, czyszczenie dywanów, czyszczenie
dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju
wnętrz wykonanych z tkanin, czyszczenie higieniczne
[budynki], czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie
i mycie samochodów, czyszczenie odzieży, czyszczenie
okien, czyszczenie pojazdów, czyszczenie tapicerki, czyszczenie skór, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, mycie,
mycie okien, mycie pojazdów, pranie, pranie dywanów,
pranie na sucho, pranie tkanin, pranie ubrań, sprzątanie
nieruchomości, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, usuwanie plam z dywanów, 40 dezodoryzacja dywanów, dezodoryzacja materiałów tekstylnych, dezodoryzacja powietrza, dezodoryzacja
tapicerki, impregnowanie wodoodporne tkanin, oczyszczanie powietrza, obróbka dywanów w celu nakładania
właściwości antyelektrostatycznych, obróbka dywanów
w celu nakładania właściwości plamoodpornych, nakładanie warstwy spodniej na dywany na zamówienie osób
trzecich.
(210) 523416
(220) 2021 01 20
(731) KOMOROWSKI PATRICK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT8/2021

(540) PO LA MAG NE TYCZ NE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika],
akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], atlasy, bibuły, bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, czasopisma [periodyki], deski
kreślarskie [rysownice], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, galwanotypy [poligrafia], gazety, glina do modelowania, identyfikatory [artykuły biurowe], igły, rylce stalowe do akwafort,
kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, lak do pieczętowania, mapy geograficzne,
maszyny do pisania, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), miseczki na farby wodne dla
artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy
i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki,
palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier
do malarstwa i kaligrafii, papier do pisania [listowy], papier
maché, pastele [kredki], pędzle, płótna malarskie, płótno
introligatorskie, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza
[materiały piśmienne], publikacje drukowane, ramki i stojaki
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje
graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, sztalugi malarskie,
sztychy, ryty [grawiura], szyldy z papieru lub z kartonu, urządzenia do oprawiania fotografii, usuwalne znaczki (stemple),
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty
do pisania lub rysowania, 35 agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, fotokopiowanie, impresariat w działalności
artystycznej, organizowanie targów handlowych, pokazy
towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, 41 fotografia, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], rezerwowanie miejsc na pokazy, tłumaczenia, udostępnianie
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publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], wypożyczanie dzieł sztuki,
produkcja widowisk, wystawianie spektakli na żywo.
523417
(220) 2021 01 20
KERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Romany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELET Z MAZUR

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 4 drewno stosowane jako materiał opałowy,
wióry drewniane do użytku jako paliwo, wióry drewniane
do wędzenia i przyprawiania żywności, wióry drewniane
do wędzenia żywności, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, podpałki [drewno na rozpałkę],
polana do palenia w kominku, podpałki drewniane do zapalania, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], brykiety
drzewne, paliwo do grilla z wiórów drzewnych, biopaliwa.
523420
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Lubusz
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

523425
(220) 2021 01 21
SPEED CASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Speed Case Partner In Business
(210)
(731)

(531) 02.09.16, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości.
(210) 523429
(220) 2021 01 20
(731) KRYSKA MIROSŁAW, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) PROFLOW.PL PRZYJEMNA I WYDAJNA PRACA
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania wydajnością
firmy, 35 komputerowe zarządzanie bazami danych, tworzenie komputerowych baz danych, kompilacja komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie w działalności handlowej, analiza zarządzania
w biznesie, analiza systemów zarządzania działalnością go-
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spodarczą, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, 38 zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 42 projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz
danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.
(210) 523437
(220) 2021 01 21
(731) LISIŃSKI JACEK FOXPOL, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) FOXPOL
(510), (511) 7 automaty przemysłowe stosowane do produkcji, betoniarki, bruzdownice [obrabiarki], dłutownice [do obróbki metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], elektryczne piły
do drewna, frezarki [do obróbki metalu], formy do odlewania
produktów z tworzyw sztucznych [części maszyn], frezarki
do drewna, frezy [obrabiarki], frezy do frezarek, giętarki do obróbki metalu, gwintownice, gwintowniki [obrabiarki], łuparki
do drewna [maszyny], maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny budowlane, maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia
drewna na wióry, maszyny do cięcia metali, maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych, maszyny do formowania drewna, maszyny do formowania drutu, maszyny do gładzenia
do obróbki metali, maszyny do korowania drewna, maszyny
do kształtowania metalu, maszyny do mielenia drewna, maszyny do obróbki drewna, maszyny do wykańczania betonu,
maszyny do wylewek, maszyny do zwijania drutu, maszyny
natryskujące beton, maszyny umieszczające beton, maszyny
do formowania tworzyw sztucznych, maszyny do formowania wtryskowego do tworzyw sztucznych, maszyny do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, maszyny do kształtowania tworzyw sztucznych, maszyny do nakładania opakowaniowych materiałów z tworzyw sztucznych na ładunki
na paletach, maszyny do nakładania przywierającej folii opakowaniowej z tworzyw sztucznych na ładunki na paletach,
maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do spawania materiałów
z tworzyw sztucznych, maszyny do wtryskowego formowania tworzyw sztucznych, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, młyny [maszyny] do wytwarzania
granulek z tworzyw sztucznych, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem
diamentowym, narzędzia do pakowania [maszyny], narzędzia
do układania płytek [maszyny], obrabiarki do metalu, obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, olejowe prasy
hydrauliczne [do obróbki metalu], pakowarki, piły [maszyny],
piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], pompy do betonu, prostownice do blach [maszyny], przeciągarki
[do obróbki metalu], przecinaki do maszyn, przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], roboty przemysłowe do obróbki
metali, roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, roboty przemysłowe do obróbki tworzyw sztucznych,
spawarki do tworzyw sztucznych, strugarki do drewna, strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki wzdłużne
[do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], szlifierki,
tarcze tnące do użytku jako części maszyn, tokarki [do obróbki
metalu], tokarki do drewna, urządzenia do cięcia wzdłużnego
tworzyw sztucznych, wałki jako części linii pakujących [maszyny], wibratory do betonu, wiertarki do drewna, wiertarki
do obróbki metalu, zawory zwrotne wykonane z tworzyw
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sztucznych [części maszyn], zrobotyzowane mechanizmy
do obróbki metalu, zrobotyzowane mechanizmy do formowania tworzyw sztucznych.
523449
(220) 2021 01 20
GRZESZCZAK ŁUKASZ PPHU GRZESZCZAK,
Grabowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKurenda.pl
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], przesyłanie wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
transfer strumieniowy danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523470
(220) 2021 01 22
ADAMSKA KATARZYNA GABINET LEKARSKI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Gabinety Rozwoju

(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, pomoc medyczna, opieka medyczna i zdrowotna, kliniki medyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki
i szpitale, usługi telemedyczne.
523476
(220) 2021 01 22
LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOEWEN
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt
działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
41 szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 45 usługi
prawne, usługi wsparcia prawnego, mediacje, usługi informacji
prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestracyjne
(prawne), usługi prawne pro bono, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, badania prawne,
usługi arbitrażowe, sporządzanie ekspertyz prawnych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych,
organizowanie świadczenia usług prawnych.
(210)
(731)
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523477
(220) 2021 01 22
LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LLH
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 41 szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, 45 usługi prawne,
usługi wsparcia prawnego, mediacje, usługi informacji
prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi
związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne pro bono, monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, doradztwo prawne,
badania prawne, usługi arbitrażowe, sporządzanie ekspertyz prawnych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, organizowanie świadczenia
usług prawnych.
(210)
(731)

(210) 523482
(220) 2021 01 22
(731) INTER-VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Killys Popsy
(510), (511) 8 przybory do manicure i pedicure, przybory
do układania włosów, przybory do obcinania i usuwania
włosów, cążki do paznokci, cążki do skórek, gilotynki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek, nożyczki
do strzyżenia włosów, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, strzyżarki do włosów, wycinacze
i radełka do skórek, zalotki do rzęs, zestawy do manicure,
tarki do stóp, zestawy do pedicure, żyletki, brzytwy, pęsety
kosmetyczne, aparaty do pedicure, maszynki do golenia,
maszynki do strzyżenia włosów, etui i futerały na nożyczki,
przyrządy do manicure i pedicure, 18 kosmetyczki i kuferki
na przybory toaletowe (bez wyposażenia), 21 gąbeczki toaletowe do makijażu i demakijażu, grzebienie, gąbki i myjki
do masażu i kąpieli, mydelniczki, pędzle do golenia, pędzle
kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki do makijażu, przybory i zestawy toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe (z wyposażeniem), przybory kosmetyczne, etui na przybory kosmetyczne, etui na grzebienie, separatory do stóp, szczoteczki do brwi, przybory
toaletowe, szczoteczki do rąk i paznokci, szczotki do włosów,
toaletowe zestawy turystyczne, szczotki do mycia ciała, pasy
do mycia ciała, wieszaczki dla dzieci do ręczników, pędzle
do farbowania włosów, zestawy do farbowania włosów, mianowicie rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki
na farby do włosów, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, dozowniki i naczynia na mydło, kubki, stojaki i dozowniki
na papier toaletowy, etui i futerały na szczoteczki do zębów,
kosmetyczki [wyposażone], puderniczki, puderniczki z lusterkiem, futerały na przybory toaletowe i kosmetyczne,
26 czepki do farbowania włosów, klipsy i klamry do włosów,

Nr ZT8/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

opaski do włosów, ozdoby do włosów, papiloty, siatki na włosy, szpilki do kręcenia włosów, wałki do włosów, wsuwki
do włosów, elastyczne opaski do włosów.
(210) 523484
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 12 kV
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523495
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) megaMUZ-SMART
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523496
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiMUZ-3
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523497
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) miniMUZ
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523498
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CTS
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210)
(731)
(540)
(540)

523504
(220) 2021 01 22
WRONA DAWID, Jeleśnia
(znak słowno-graficzny)
CASTING POLSKA ENT.

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 casting [rekrutacja] wykonawców, agencja
castingów teatralnych, rekrutacja [casting] aktorów.
523520
(220) 2021 01 24
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) (znak słowny)
(540) ToFFLoVe
(510), (511) 30 słodycze nielecznicze, wyroby cukiernicze,
nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi.
(210)
(731)
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523526
(220) 2021 01 22
INMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) in:motion
(510), (511) 18 małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe
walizki, plecaki, plecaki dla alpinistów, plecaki [małe], plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe, saszetki męskie, sportowe torby, torby, torby alpinistyczne, torby
biwakowe, torby gimnastyczne, torby lekkoatletyczne, torby
na buty, torby na obuwie, torby na odzież sportową, torby
na pas i na biodra [nerki], torby na piesze wycieczki, torby
podróżne, torby sportowe, torby uniwersalne, uniwersalne
torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach,
25 buty do biegania, buty do koszykówki, buty do piłki
ręcznej, buty do siatkówki, buty do siatkówki nożnej, buty
do snowboardu, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty
gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, buty narciarskie, buty
zimowe, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty piłkarskie,
buty sportowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy
do nich, obuwie sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie
męskie i damskie, sandały, sandały męskie, odzież treningowa, czapki sportowe, czapki narciarskie, czapki z daszkiem,
bezrękawniki, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, kombinezon) zimowe, komplety narciarskie, komplety sportowe, koszule sportowe, koszulki bez rękawów,
koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla siatkarzy,
koszulki piłkarskie, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
kurtki dresowe, kurtki bluzy, kurtki bez rękawów, kurtki jako
odzież sportowa, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, 28 artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne,
artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do badmintona,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt
do piłki nożnej, sprzęt sportowy, torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, torby specjalnie zaprojektowane do nart, torby na narty, 35 usługi w zakresie zamówień
on-line, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaż) hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(210)
(731)

523527
(220) 2021 01 22
INMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in:motion

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 małe plecaki, małe torby dla mężczyzn,
małe walizki, plecaki, plecaki dla alpinistów, plecaki [małe],
plecaki sportowe, plecaki turystyczne, saszetki biodrowe,
saszetki męskie, sportowe torby, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby gimnastyczne, torby lekkoatletyczne, torby na buty, torby na obuwie, torby na odzież
sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na piesze
wycieczki, torby podróżne, torby sportowe, torby uniwersalne, uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby
sportowe na kółkach, 25 buty do biegania, buty do koszykówki, buty do piłki ręcznej, buty do siatkówki, buty
do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty do wspinaczki [buty
do wspinaczki górskiej], buty gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, buty narciarskie, buty zimowe, buty tenisowe
[obuwie sportowe], buty piłkarskie, buty sportowe, buty
narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, obuwie
sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie męskie i damskie, sandały, sandały męskie, odzież treningowa, czapki
sportowe, czapki narciarskie, czapki z daszkiem, bezrękawniki, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, kombinezony zimowe, komplety narciarskie, komplety sportowe, koszule sportowe, koszulki bez rękawów,
koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla siatkarzy,
koszulki piłkarskie, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
kurtki dresowe, kurtki bluzy, kurtki bez rękawów, kurtki jako
odzież sportowa, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, 28 artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne,
artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do badmintona,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt
do piłki nożnej, sprzęt sportowy, torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, torby specjalnie zaprojektowane do nart, torby na narty, 35 usługi w zakresie zamówień on-line, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej u zakresie artykułów
sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(210) 523530
(220) 2021 01 22
(731) KĄKOL AGNIESZKA AGENCJA 500, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) agencja500
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
523556
(220) 2021 01 25
HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT8/2021

(540) Dr. Beck health & beauty

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne
do użytku osobistego, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej
składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych.
523576
(220) 2021 01 25
COOL BEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Cool Beans
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, gotowe posiłki,
żywność preparowana i przekąski słone, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych.
(210)
(731)

523599
(220) 2021 01 26
VARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VARMA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
523610
(220) 2021 01 25
SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR
EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) FREEZE CLICK
(510), (511) 1 produkty chemiczne do sporządzania produktów zapachowych, substancje chemiczne do użytku
w produkcji kosmetyków zapachowych, wodne mieszaniny
chemiczne, mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do celów zapachowych, 3 olejki eteryczne, zmieszane
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, roślinne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, leki przeciwpadaczkowe, leki ziołowe,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, narkotyki do celów medycznych,
olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty dietetyczne do celów medycznych, substancje używane do inhalacji, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
ziołowe, konopie indyjskie do celów leczniczych, susz konopny do celów medycznych, proszki jako zamienniki po(210)
(731)
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siłków, zawierające konopie, do celów medycznych, batony
zastępujące posiłek zawierające konopie do celów medycznych, mieszanki napojów zastępujących posiłki zawierających konopie do celów medycznych, balsamy i maści
na bazie konopi do stosowania jako środki przeciwbólowe,
suplementy odżywcze zawierające konopie w postaci drażetek, kapsułek i płynu, jadalny olej z konopi do użytku jako

105

suplement diety, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi
lub oleju z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty konopne, żywice i oleje, 30 herbata z suszonych liści i kwiatostanów konopi nie do celów leczniczych,
esencje spożywcze.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

517658, 520936, 521875, 522015, 522250, 522405, 522406, 522445, 522523, 523223, 523357, 523610

3

507974, 510253, 511393, 511399, 516685, 518931, 521796, 522526, 522568, 522636, 522637, 522638, 523129,
523130, 523223, 523610

4

522920, 523190, 523209, 523417

5

507974, 514243, 515854, 515959, 516685, 517658, 518931, 518932, 518935, 519916, 519973, 521039, 521796,
522250, 522607, 522636, 522637, 522638, 522838, 522870, 522876, 523035, 523058, 523129, 523192, 523198,
523206, 523223, 523405, 523610

6

516916, 521196, 521197, 521863, 523283

7

516916, 521196, 521197, 521707, 521753, 522900, 523126, 523283, 523437

8

523283, 523482

9

508236, 511393, 511399, 511741, 512059, 512061, 512064, 512065, 512067, 512068, 512070, 517390, 520910,
520913, 520914, 520925, 520926, 520927, 520928, 520929, 520930, 520931, 520933, 520934, 520937, 520938,
520939, 520940, 520943, 520945, 520947, 520948, 520950, 520951, 520952, 520954, 520960, 520961, 520962,
520963, 520964, 520965, 521196, 521197, 521565, 521566, 521567, 521569, 521571, 521572, 521573, 521574,
521744, 521796, 521863, 522888, 523006, 523047, 523129, 523174, 523195, 523205, 523216, 523223, 523283,
523364, 523395, 523429, 523484, 523495, 523496, 523497, 523498

10

512059, 512061, 512064, 512065, 512067, 512068, 512070, 519844, 521196, 521197, 521688, 522838

11

500518, 516916, 520283, 521196, 521197, 521796

12

511393, 511399, 523255

14

511393, 511399, 521863, 522047, 522949, 523129

16

510486, 510491, 511393, 511399, 516006, 517390, 519708, 520861, 520910, 520913, 520914, 520925, 520926,
520927, 520928, 520929, 520930, 520931, 520933, 520934, 520937, 520938, 520939, 520940, 520943, 520945,
520947, 520948, 520950, 520951, 520952, 520954, 520960, 520961, 520962, 520963, 520964, 520965, 521565,
521566, 521567, 521569, 521571, 521572, 521573, 521574, 521836, 521863, 521864, 521873, 522046, 522072,
522073, 522083, 522085, 522086, 522087, 522091, 522092, 522094, 522362, 523129, 523174, 523216, 523416

17

500518, 516916, 521098

18

511393, 511399, 512009, 522741, 523482, 523526, 523527

19

500518, 516529, 516916, 520283, 520861, 521098, 521196, 521197, 522425, 522502, 522503, 522504, 522523,
522708

20

507845, 515096, 516916, 520283, 521836, 522421, 523193, 523368

21

493659, 511393, 511399, 520283, 521863, 522046, 522452, 522453, 522454, 522741, 523482, 523556

22

522623

24

511393, 511399, 515959, 521863, 522046, 522540, 522543

25

511393, 511399, 512006, 512009, 515959, 521836, 521863, 522568, 522687, 522741, 522815, 522888, 523077,
523174, 523182, 523190, 523236, 523526, 523527, 523599

26

523482

27

520283, 522741, 523220, 523368

28

510486, 510491, 519169, 521863, 522452, 522453, 522454, 523129, 523237, 523526, 523527

29

512490, 512492, 512499, 512509, 513897, 516212, 518931, 519973, 521520, 522536, 522623, 522636, 522637,
522638, 523046, 523135, 523147, 523576

30

510954, 512490, 512492, 512499, 512509, 514671, 517300, 518289, 521167, 521168, 521520, 521661, 521864,
521873, 522536, 522608, 523046, 523135, 523334, 523520, 523610

31

512942, 514243, 515096, 522309, 522357, 522623, 523125
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32

514016, 522127, 522800, 523263, 523265, 523377, 523378, 523380, 523381, 523382, 523411, 523412, 523420

33

523050, 523051

35

510253, 510486, 510491, 510954, 511393, 511399, 511741, 512006, 512009, 512059, 512061, 512064, 512065,
512067, 512068, 512070, 513897, 514821, 515370, 515882, 515959, 516006, 516791, 516916, 517299, 518289,
519489, 519708, 519973, 520283, 520861, 520870, 520910, 520913, 520914, 520925, 520926, 520927, 520928,
520929, 520930, 520931, 520933, 520934, 520937, 520938, 520939, 520940, 520943, 520945, 520947, 520948,
520950, 520951, 520952, 520954, 520960, 520961, 520962, 520963, 520964, 520965, 521196, 521197, 521213,
521245, 521451, 521520, 521565, 521566, 521567, 521569, 521571, 521572, 521573, 521574, 521717, 521744,
521762, 521763, 521863, 521864, 521873, 521875, 522015, 522047, 522067, 522072, 522073, 522083, 522085,
522086, 522087, 522091, 522092, 522093, 522094, 522189, 522193, 522336, 522337, 522338, 522339, 522341,
522350, 522425, 522465, 522623, 522643, 522653, 522669, 522867, 522916, 522946, 522949, 523011, 523047,
523081, 523088, 523119, 523135, 523139, 523190, 523193, 523203, 523212, 523216, 523297, 523321, 523334,
523414, 523415, 523416, 523429, 523476, 523477, 523504, 523526, 523527, 523530

36

510486, 510491, 511741, 514821, 515370, 515882, 516791, 519489, 519708, 519820, 520861, 522193, 522341,
522350, 522653, 522867, 522948, 523011, 523119, 523139, 523211, 523212, 523297, 523305, 523384, 523425

37

517369, 519708, 519820, 520283, 520861, 521098, 521196, 521197, 521753, 521763, 522067, 522193, 522350,
522425, 522653, 523195, 523211, 523212, 523321, 523414, 523415

38

505683, 510486, 510491, 515882, 519753, 520910, 520913, 520914, 520925, 520926, 520927, 520928, 520929,
520930, 520931, 520933, 520934, 520937, 520938, 520939, 520940, 520943, 520945, 520947, 520948, 520950,
520951, 520952, 520954, 520960, 520961, 520962, 520963, 520964, 520965, 521565, 521566, 521567, 521569,
521571, 521572, 521573, 521574, 521764, 522072, 522073, 522083, 522085, 522086, 522087, 522091, 522092,
522362, 522652, 522946, 523006, 523216, 523429, 523449

39

513897, 521782, 521961, 522336, 522337, 522338, 522339, 522623, 523011, 523356

40

515096, 521196, 521197, 521451, 522623, 522800, 523216, 523414, 523415

41

491685, 502182, 505683, 507686, 510486, 510491, 511393, 511399, 514821, 515370, 515882, 515959, 517306,
518697, 519753, 519844, 520777, 520910, 520913, 520914, 520925, 520926, 520927, 520928, 520929, 520930,
520931, 520933, 520934, 520937, 520938, 520939, 520940, 520943, 520945, 520947, 520948, 520950, 520951,
520952, 520954, 520960, 520961, 520962, 520963, 520964, 520965, 521245, 521451, 521565, 521566, 521567,
521569, 521571, 521572, 521573, 521574, 521744, 521762, 521836, 521863, 521864, 521873, 521927, 521961,
522055, 522072, 522073, 522083, 522085, 522086, 522087, 522091, 522092, 522093, 522094, 522452, 522453,
522454, 522457, 522465, 522516, 522640, 522643, 522815, 523006, 523081, 523090, 523129, 523139, 523174,
523216, 523221, 523224, 523225, 523282, 523416, 523476, 523477

42

500920, 505683, 511741, 512059, 512061, 512064, 512065, 512067, 512068, 512070, 515882, 517369, 519489,
519708, 519820, 519844, 520861, 520910, 520913, 520914, 520925, 520926, 520927, 520928, 520929, 520930,
520931, 520933, 520934, 520937, 520938, 520939, 520940, 520943, 520945, 520947, 520948, 520950, 520951,
520952, 520954, 520960, 520961, 520962, 520963, 520964, 520965, 521213, 521451, 521565, 521566, 521567,
521569, 521571, 521572, 521573, 521574, 521709, 521717, 521753, 521762, 522015, 522350, 522669, 522885,
522946, 523081, 523205, 523303, 523429

43

510954, 517331, 518289, 520777, 520977, 521520, 521864, 521873, 522258, 522617, 522643, 522825, 522867,
522912, 523090, 523173, 523224, 523242, 523358

44

507686, 519844, 520777, 521245, 521875, 521927, 522093, 522094, 522526, 522568, 522623, 523126, 523129,
523246, 523321, 523405, 523470

45

500920, 511741, 514821, 515370, 515882, 519820, 521451, 522094, 522359, 522409, 523195, 523224, 523383,
523476, 523477

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

+INN
ABC
agencja500
AGRO-SIEĆ wynajem
aleCraft
Alicja w Krainie Czarów Ogród Świateł
Alicja w Krainie Czarów Ogród Świateł
AMBASADA BUDOWNICTWA
AMKI BeBe
AnagrammarganA
Anawa
ANTIBACTERIAL-SHIELD COMPLEX
Aparatura do Oceny Koordynacji, Podzielności
i Przerzutności Uwagi w Symulowanych
Trudnych Warunkach Pracy Fizycznej
APREFAST
Apteka nocna
AQUAGO
ARINEA
Arkadiusz Fras iokulary
arte
assethome
ASTYLLA
AURES
AUTOMATYCZNE TESTY PSYCHOLOGICZNE
I BADANIA ILOŚCIOWE
Baika
Balloonarium
Balony BIELSKO
BARBARA FIRYSIUK GEO-PROJEKT
BARTSCHER
Beauty Brand
Bed and breakfast
BeShaped always well fitted
bielprint
BIO DESZCZÓWKA
Bioteq BIOLOGY & TECHNOLOGY
bm BEAUTIFUL MOM
BOTANICA DEVELOPMENT
BOTANICA RESIDENCE
Bóbr
Bractwo
BRK HARMONY IN TIME AND BUSINESS
BRK
C

521875
522341
523530
523321
522800
522452
522453
520861
521661
520961
519708
522607

CANDIVAGIN
cannabylab
cannabymed
CASTING POLSKA ENT.
CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE
CENTRUM WSZYSTKIEGO DOBREGO
Cepelin - Pierogi Świata
CERAMIZATOR
CERTYFIKAT WIARYGODNE
PRZEDSIĘBIORSTWO dla
cieKawa
Ciemna strona mocy
Club 357
Club3
CollafleXIN
Cool Beans
COPERNICUS SUN ELEKTROWNIE SŁONECZNE
CTS
Cube on-line
CWBK
CZORSZTYN PRESTIGE APARTAMENTY
CZYSTY
Delikatesy CENTRUM
DELTARO
DEMO EFFECTIVE LAUNCHING
DFJ VINHOS The New Portugal
DFJ VINHOS
Digital Mix Mag
Do 3 Razy Nuta
DODA
Dosmat
dospel comfort
Dr. Beck health & beauty
Duda Specialite BEZ DODATKU FOSFORANÓW
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO Nasze polskie!
KABANOSY Z BOCZKIEM 100 g produktu
ze 185 g mięsa wieprzowego
Wyprodukowano w Polsce z mięsa
wieprzowego pochodzącego z Polski.
www.duda.pl
E ARANŻACJE
ECORAD POLSKA
EDS CONTROLLERS
e-izolacje.pl
EKOGROSZEK Popularny

522870
522636
522637
523504
491685
507686
510954
523357

512070
523198
521569
522250
523195
523395
523220
522193
522359
521688
512061
516685
523237
523081
519820
521763
516006
521571
522741
523088
522015
507974
522526
523211
523212
522127
523378
515370
514821
522638

521213
517331
521566
520913
520965
518931
523576
517369
523498
522669
519844
522867
522502
523011
517658
521451
523050
523051
522916
521573
523129
523384
516916
523556

513897
522072
522067
523364
522073
522920
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eKurenda.pl
e-lasy
e-lazienki.pl
ep NATUR
EPICENTRUM NAUKI
e-projekty.pl
e-sciany.pl
eSPORT EAGLE
EUROCASH CASH & CARRY
EUROCASH GRUPA
EUROCASH
eurocash.pl
EUROHERMES
everspace
f MAXforte
Fikamy
FIONNA
FLYBUS
forum budowlane.pl
FOXPOL
Francuski Łącznik
FREEZE CLICK
G GETMAN
Gabinety Rozwoju
GALA DERBY TOR SŁUŻEWIEC
GARCAREK
GC LAB
GC
GC
GeriaPro Vet
GKS JKH JASTRZĘBIE 1963
GLASSPROF
Gmina Szemud ten kierunek
GoDISCO ENERGY DRINK WILD STRAWBERRY
Try me! Energy for you! Taste of your dreams!
GOSENSOR
GOSPODARSTWO RODZINNE
DAMIAN BRYGIER
WIELKOPOLSKI KURCZAK EKOLOGICZNY
GRELA
GRPipe
GRUNDFOS
HEATING instal konsorcjum
HERRMANN THOMAS
HMN HOMEMADE NIERUCHOMOŚCI
horienmedical
Horse Cookies
hunch
in:motion
in:motion
INCOMEO KAPITALNE WSPARCIE

523449
521709
522083
522405
522640
522091
522085
522189
522337
522338
522336
522339
521782
523368
522445
502182
515854
523356
522087
523437
520938
523610
521520
523470
510491
522653
523223
522540
522543
514243
521863
522708
523174

Instrukcja obsługi człowieka
JADŁONOMIA
Jak poślubić milionera
JAN RUCHNIEWICZ
JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS
SPRAWDZONY dla DZIADKÓW DZIECI i ŻONY
Jubilat
JUSEE
K
Kaper Królewski
KARRAMBA
KASAP
Killys Popsy
Klub3/5/7
Kmicic
kolczykomat.pl
Kołodziejczyk UBEZPIECZENIA
KOMFORT KOMFORTUJ SWOJE ŻYCIE
Krak
KREISEL KLEJOFUGA 112
Kriomed na hemoroidy
LADIES Gym
Lavania
Lejdi
LEJDI
LEPSOD
lepsod
LERNIDUM
LLH
LOEWEN
LOTNA BRYGADA OPOZYCJI
LOŻA Cafe
Lubella TRADYCJA OD 1881
Lubusz
MacDonald & Associates
Magazyn bardzo kulturalny
Magiel Wagli
MAJESTICO
MAMAGINEKOLOG
Manniak po ciemku
MANUFAKTURA DOBREGO SMAKU
Markomania
Markowy Festiwal
MBA International Center for Interdisciplinary
Research
MBA Międzynarodowe Centrum Badań
Interdyscyplinarnych
MBIOTIX
mEDi swiss mED
Meelania
megaMUZ-SMART
Melancholia

521567
522643
505683
521864

514016
517390

516212
523334
521098
521762
500518
521873
523305
523405
512942
521039
523526
523527
523297

519973
523380
510253
515959
523381
523173
523135
523482
520914
523412
522047
522948
520283
523411
522523
522838
517306
523077
512006
512009
521196
521197
522876
523477
523476
522457
522258
517300
523420
516791
521572
520964
522421
511399
520910
521167
520960
521836
512065
512068
523035
519916
523147
523495
522949
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MEZA
Mieszaj zdrów!
MILION
miniMUZ
mobile frame extension
MOCNY
MONCLARO
mosaico
MOSBITO MAX
MÓJKLUB
MPLUS
MSU Publishing
multiCELL 12 kV
multimetro
multiMUZ-3
munja
Muzyczny rozkład jazdy
Muzyka z Trójką
MYJEK
Myślidziecka 3/5/7
NaturAgra
NETWIRED
NEWSWEEK
NOA Ignite
Norwood
NOWA
Nutriformin
Ogród Świateł.pl
OLCZA GAWRA
OOROC
OSTRY BARBER Wojciech Ostryński
HAIRCUT SHAVE BARBERSHOP
Otohouse
P/MINISTERI
Paigo
PELET Z MAZUR
PL3
PLASTRY WEGAŃSKIE
PO LA MAG NE TYCZ NE
Pogłębiarka
POLARSPORT
Pora na Trójkę
Potrafka Super. Wygląda. Smakuje.
PRESTIGE LINE Anna Cwynar
PROFLOW.PL PRZYJEMNA I WYDAJNA PRACA
Proovulin
PROXI.CLOUD
PRUDENTIA APARTMENTS
SLEEP & WORK & RELAX
Przedszkolandia
Przedszkole Bliskości

519169
521168
522362
523497
500920
522504
522888
508236
521796
522055
523283
523216
523484
522652
523496
523358
521565
520940
523414
520947
522623
521717
521764
522885
522425
515096
523058
522454
522350
523190
521245
523119
523265
515882
523417
520925
512499
523416
522409
517299
520954
523242
521927
523429
518935
511741
522825
523282
523225
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1

PRZYSTANEK MIŁOŚĆ
Puzzle Sprawności
PWTECHNIC rolnictwo na najwyższym
poziomie
QUALI BABY PRAMS
Ranigast S-O-S
regioDOM
Renora
Restauracja Willa Biała
RO
ROGER PUBLISHING
Roseana
Scena teatralna Trójki
Serwis Trójki
SIŁA DŻUNGLI
SIŁA NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
SIMPLE : ME
SKALSKI PIEKARNIA CUKIERNIA
SMS RADZIONKÓW 2017
SOFTEYE PROTEKT
SPARTA FIT KLUB SPORTOWY
Speed Case Partner In Business
Spidernet
SPRAWNY
SROGO
STARTLAS
STELLA PADD
STEPHANI HOME & DECORATION
Stern
Strefa rock’n’rolla wolna od angola
STREFAVAC
Studio - el Muzyki
SUPERTRAMP 1994
SUPP LEX
SWEET FACTORY STORE
SYNERSET Po stronie obliczeń
SZAMAM
szczęśliwa farma
SZPONY DLA ŻONY
SZT.UKA
Śniadanie w Trójce
Świąteczna Poczta UKF
TAKJAKTERAZ
TC TRUCKCONNECTORS.EU
TE-CH
TECHNOMASZBUD
Termowizja Defektu by Kejor
ToFFLoVe
TOR SŁUŻEWIEC Wyścigi konne od 1939 r.
Trójka budzi
Trójka do 3

2

523006
512067
521707
523255
523206
522092
522357
522617
519753
511393
523130
520926
520937
514671
522406
523182
522608
522516
523192
522815
523425
522946
522503
522568
523126
516529
522046
523382
520963
521753
520930
521961
523263
520870
523205
523046
522309
523246
523236
520950
520934
518697
523047
523203
522900
523221
523520
510486
520962
520945
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Trójka do trzeciej
Trójka Żąda debiutów
Trójkowe Archiwum Koncertowe
Trójkowo, filmowo
Trójkowo, rockowo
Trójkowy Budzik
Trójkowy chuligan literacki
Trzecia strona medalu
Trzy Wymiary Gitary
Tu Trójka
UNAWEZA
UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ
UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ
Urządzenie do Poprawy Bezpieczeństwa
na Stanowisku Pracy
Urządzenie do Testów Psychologicznych
w Zakresie Pracy Zawodowej
urządzone.pl
VARMA
VeggieDay
vilq
VT VISUAL TIGERS
WĘGIEL ORZECH GÓRNIK
Wigry
Winien i ma
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520948
520952
520931
520928
520951
520939
520927
521574
520933
520943
523139
522093
522094

WITOKAL
WM WOLNE MEBLE
Wood for Joy
Wspólnota „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”
Wszogumka
wzrok
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Plastry wegańskie z oliwkami ŹRÓDŁO BIAŁKA
ŹRÓDŁO BŁONNIKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack classic ŹRÓDŁO BŁONNIKA
BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack z kaszą kuskus ŹRÓDŁO
BŁONNIKA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
Z Zalewski HOTEL
Zabawa & Kawa
ZAPARZONE
ZENthAI asia food
Ziołowa Kotlina
Żłobek Bliskości
ŻUŻLOWY KLUB SPORTOWY
POLONIA BYDGOSZCZ

520936
507845
523193
523383
518932
521744

512059
512064
522086
523599
522536
522687
523303
523209
523377
520929

512490

512492

512509
520777
523090
518289
520977
523125
523224
522465

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.
1501788
1515233
1563121
1573045
1573102
1573271
1573339
1573349
1573390
1573391
1573411
1573482
1573556
1573599
1573612
1573620

NICE CODE (2020 12 25)
CFE: 27.05.01
3
NUTRILIFE (2020 12 18)
5, 29, 30
INDERMA (2021 01 05)
3
HELLOGO (2020 12 01, 2020 11 18)
9
longertek (2020 09 22)
CFE: 27.05.01
9, 11, 37
NOVALF (2020 12 08, 2020 06 11)
10
CLOSOLUTE (2020 09 28, 2020 07 27)
3, 5
BALANCER (2020 12 23)
CFE: 27.05.01
5, 29, 30, 32
INFILEA (2020 09 28, 2020 07 27)
3, 5
Z Zerynth (2020 12 03, 2020 11 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
42
INFILIMA (2020 09 28, 2020 07 27)
3, 5
Suvorov (2020 07 30, 2020 01 30)
CFE: 01.15.23, 26.01.05, 27.05.01
29, 30
BIOTECH ATELIER (2020 09 18)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
1, 41, 42
MAXIM PHARM (2020 09 23)
CFE: 04.05.03, 26.01.14, 26.07.20,
3, 5, 29, 30,
27.05.01, 29.01.13
35, 44
Bossa Nova (2020 12 10)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
25
FOET (2020 12 25)
3

1573640
1573775
1573876
1573882
1573885
1573910
1573913
1573926
1573963
1573995
1574012
1574014
1574069
1574083

FOCUS (2020 11 27)
32
Flex Stall (2020 12 09)
17, 19
CPA Halo (2020 08 13, 2020 08 03)
CFE: 27.05.01
9, 37
Honey mix HONEYLLA
(2020 09 11, 2020 09 10)
CFE: 05.05.19, 24.15.21, 27.05.01
30
ASPI-ANGIN (2020 11 25, 2020 10 28)
5
LIDO-ANGIN (2020 11 25, 2020 10 28)
5
SAFEDOCK (2020 12 03, 2020 07 17)
7, 42
WEIRD (2020 12 18)
CFE: 16.03.13, 26.11.13, 27.05.02, 26.01.04 30, 32
BIOVEGAN (2020 08 21)
CFE: 02.09.01, 27.05.01,
1, 2, 29, 30, 35
29.01.12
M PMJ UNLIMITED PROTECTION (2020 08 31)
CFE: 26.04.04, 27.05.09
9, 25
wilco Being sure (2020 09 18, 2020 04 29)
CFE: 26.04.01, 27.05.10, 29.01.14
7, 9, 42
PREMİORRİ (2020 11 06)
CFE: 27.05.01
12
YELLOW GOES GREEN
9, 35, 36, 38, 42
(2020 09 23, 2020 06 09)
UTerra native (2020 09 16)
CFE: 05.03.11, 27.05.04
3

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1573556,

1573963

2

1573963

3

1501788,
1574083

1563121,

1573339,

1573390,

1573411,

1573599,

1573620,

5

1515233,
1573910

1573339,

1573349,

1573390,

1573411,

1573599,

1573885,

7

1573913,

1574012

9

1573045,

1573102,

1573876,

1573995,

1574012,

1574069

10

1573271

11

1573102

12

1574014

17

1573775

19

1573775

25

1573612,

1573995

29

1515233,

1573349,

1573482,

1573599,

1573963

30

1515233,

1573349,

1573482,

1573599,

1573882,

32

1573349,

1573640,

1573926

35

1573599,

1573963,

1574069

36

1574069

37

1573102,

38

1574069

41

1573556

42

1573391,

1574012,

1574069

44

1573599

1573876

1573556,

1573913,

1573926,

1573963

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.
504417
510838
514098
509340
515866
515205
516309
516455
516309
517974
513798

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
2020 10 01
41
Apple Inc.
2020 11 24
9
Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
2020 11 24
3, 5
Giorgio Armani S.p.A.
2020 12 14
3
INTER VION SPÓŁKA AKCYJNA
2020 12 07
3
SpePharm IP B.V.
2020 12 21
5
ENEDIS
2020 12 23
9, 11, 35, 37
Giorgio Armani S.p.A.
2020 12 18
3
Eneris International SA
2020 12 28
9, 35, 37
JANCZAK JAROMIR JMF JAROMIR JANCZAK
2021 01 04
39
BKK-Brands GbR
2020 12 28
3, 5

517218
518335
519701
518614

518416
516940
518628
517792

BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 01 29
5, 35
DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 01 26
29, 30, 32
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 02 01
32
MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA
2021 01 27
32
ONEPLUS TECHNOLOGY (SHENZEN) CO., LTD
2021 02 01
9
GÖTZNER FLORIAN
2021 02 02
28
OMEGA PHARMA
INNOVATIONS & DEVELOPMENT NV
2021 02 02
5
Abiogen Pharma S.p.A.
2021 02 02
5, 42

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.
1553836

Kelemata
S.r.l.
2021 01 23

1555923
3

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SIERPCU
2021 02 02
29

