14/2021

BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT14

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 470677
(220) 2017 04 19
(731) Balanced Nutrition LLC, Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) Balanced Nutrition
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej
on-line w Internecie, 38 udostępnianie forów internetowych on-line, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie
wiadomości, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie
danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przesyłanie informacji drogą on-line, transmisja i dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii
chatów, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów
internetowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie
danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci
komunikacyjnej lub baz danych, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych
z pocztą elektroniczną].
493339
(220) 2018 12 03
JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(540) EL TORO ROJO

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety,
smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce
morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone
owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe,
jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka,
syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy,
czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych,
batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka
i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe,
nugat, chałwa, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie
ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy
i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże
nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki,
aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe,
preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo
i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino,
wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje
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alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów
mięsnych, przetworzonych produkty mięsne, past mięsnych,
pasztetów, smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczów, ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców morza, przetworzonych owadów i larw, przetworzonych
owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin
strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa,
przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek
na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych,
jogurtowych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału,
produktów mlecznych, mleka kokosowego do celów kulinarnych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków smakowych, kaparów, kawy, herbaty, kakao i namiastek
tych towarów, mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw],
sosów, pikantnych sosów, czatnej i past, pesto, zbóż, przekąsek
z produktów zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady,
lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, deserów gotowych,
nugatu, chałwy, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek,
suchego i świeżego makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie
ryżu, dań gotowych zawierających makaron, ciast do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych
i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich
polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu
i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi,
siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych nasion roślin
strączkowych, napojów owocowych, wód, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów bezalkoholowych,
preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa
i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi,
alkoholów wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów
alkoholowych, win, win musujących, win alkoholizowanych, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo
handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, promocja
sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

498179
(220) 2019 04 03
SZYMAŃSKA MONIKA MOKI, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
MOKI

7

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież przeznaczona do uprawiania sportów wodnych, stroje kąpielowe, odzież surfingowa, poncha, pianki do surfingu, bluzy, bluzy z neoprenu,
legginsy oraz koszulki z lycry z filtrem UV, czapki, 35 usługa sprzedaży hurtowej, detalicznej, prowadzonej stacjonarnie oraz poprzez telewizję, radio, Internet sieci komputerowe, telefonię stacjonarną i komórkową a także inne
środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia
oraz zakupu na odległość: odzieży, odzieży przeznaczonej do uprawiania sportów wodnych, odzieży ochronnej,
odzieży surfingowej, poncha, pianek do surfingu, bluz,
bluz z neoprenu, legginsów oraz koszulek z lycry z filtrem
UV, czapek, toreb.
(210)
(731)
(540)
(540)

499981
(220) 2019 05 20
BADURA DAWID, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MOTOCONTROLER

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi w zakresie
diagnostyki pojazdów, usługi w zakresie przeglądów, serwisowania i naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa, myjnie samochodowe, doradztwo
w zakresie wyboru sposobu naprawy pojazdów, 42 prace
badawczo - rozwojowe na potrzeby osób trzecich, badania,
ekspertyzy i opinie w zakresie stanu technicznego pojazdów, analizy i projekty techniczne, testowanie materiałów,
testowanie pojazdów mechanicznych, badania w dziedzinie mechaniki.
500501
(220) 2019 05 30
HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

8
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(540) HEATING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 armatura sanitarna, bojlery, bojlery gazowe,
bidety, filtry do wody, 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.
501470
(220) 2019 06 18
TAMANG PATRYCJA, TAMANG KAMAL OŚRODEK
REHABILITACJI I MEDYCYNY KOMPLEMENTARNEJ
DEESIS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OM Ayurveda
(210)
(731)

(531)

05.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 03.13.05, 26.05.15, 26.05.17,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie artykułów spożywczych,
przypraw, ziół, soli, w tym soli himalajska, soli czarnej, kosmetyków, ziołowych farb do włosów, świec kolorowych
i podstawek do palenia świec, antyków i dzieł sztuki, artykułów do praktyk Buddyjskich takich jak różańce, dzwonki
rytualne, bębenki rytualne, szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki
- obrazy buddyjskie malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki z symbolami, wisiorki - gau, misy grające tybetańskie,
gongi oraz w zakresie biżuterii, masek, dywanów, grających
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mis, gongów tybetańskich, kadzideł i kadzielnic, książek,
olejków eterycznych, talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych takich jak maski, figurki szkatułki, meble - ołtarze,
usługi sprzedaży za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie artykułów spożywczych, przypraw, ziół, soli,
w tym soli himalajska, soli czarnej, kosmetyków, ziołowych
farb do włosów, świec kolorowych i podstawek do palenia
świec, antyków i dzieł sztuki, artykułów do praktyk Buddyjskich takich jak różańce, dzwonki rytualne, bębenki rytualne,
szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki - obrazy buddyjskie malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki z symbolami, wisiorki
- gau, misy grające tybetańskie, gongi oraz w zakresie biżuterii, masek, dywanów, grających mis, gongów tybetańskich,
kadzideł i kadzielnic, książek, olejków eterycznych, talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych takich jak maski, figurki szkatułki, meble - ołtarze, usługi sprzedaży za pomocą katalogów w zakresie artykułów spożywczych, przypraw, ziół,
soli, w tym soli himalajska, soli czarnej, kosmetyków, ziołowych farb do włosów, świec kolorowych i podstawek do palenia świec, antyków i dzieł sztuki, artykułów do praktyk Buddyjskich takich jak różańce, dzwonki rytualne, bębenki rytualne, szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki - obrazy buddyjskie
malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki z symbolami,
wisiorki - gau, misy grające tybetańskie, gongi oraz w zakresie biżuterii, masek, dywanów, grających mis, gongów tybetańskich, kadzideł i kadzielnic, książek, olejków eterycznych,
talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych takich jak maski, figurki szkatułki, meble - ołtarze, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, organizowanie sprzedaży artykułów spożywczych, przypraw, ziół, soli, w tym soli himalajska,
soli czarnej, kosmetyków, ziołowych farb do włosów, świec
kolorowych i podstawek do palenia świec, antyków i dzieł
sztuki, artykułów do praktyk Buddyjskich takich jak różańce,
dzwonki rytualne, bębenki rytualne, szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki - obrazy buddyjskie malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki z symbolami, wisiorki - gau, misy grające tybetańskie, gongi oraz w zakresie biżuterii, masek, dywanów,
grających mis, gongów tybetańskich, kadzideł i kadzielnic,
książek, olejków eterycznych, talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych takich jak maski, figurki szkatułki, meble
- ołtarze, dostarczanie informacji handlowych on-line, usługi
sklepów detalicznych on-line w zakresie artykułów spożywczych, przypraw, ziół, soli, w tym soli himalajska, soli czarnej,
kosmetyków, ziołowych farb do włosów, świec kolorowych
i podstawek do palenia świec, antyków i dzieł sztuki, artykułów do praktyk Buddyjskich takich jak różańce, dzwonki
rytualne, bębenki rytualne, szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki
- obrazy buddyjskie malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki z symbolami, wisiorki - gau, misy grające tybetańskie,
gongi oraz w zakresie biżuterii, masek, dywanów, grających
mis, gongów tybetańskich, kadzideł i kadzielnic, książek,
olejków eterycznych, talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych takich jak maski, figurki szkatułki, meble - ołtarze,
udostępnianie katalogów informacji handlowych on-line
w Internecie, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach,
38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
Internetu, usługi konsultacyjne, doradcze oraz informacja
o usługach związanych z przekazywaniem danych i informacji za pośrednictwem Internetu w zakresie: handlu detalicznego i hurtowego w zakresie artykułów spożywczych,
przypraw, ziół, soli w tym soli himalajska, soli czarnej, kosmetyków, ziołowych farb do włosów, świec kolorowych i podstawek do palenia świec, antyków i dzieł sztuki, artykułów
do praktyk Buddyjskich takich jak różańce, dzwonki rytualne,
bębenki rytualne, szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki - obrazy buddyjskie malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki
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z symbolami, wisiorki - gau, misy grające tybetańskie, gongi
oraz w zakresie biżuterii, masek, dywanów, grających mis,
gongów tybetańskich, kadzideł i kadzielnic, książek, olejków
eterycznych, talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych
takich jak maski, figurki, szkatułki, meble- ołtarze, sprzedaży
za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie artykułów spożywczych, przypraw, ziół, soli, w tym soli himalajska, soli czarnej, kosmetyków, ziołowych farb do włosów,
świec kolorowych i podstawek do palenia świec, antyków
i dzieł sztuki, artykułów do praktyk Buddyjskich takich jak
różańce, dzwonki rytualne, bębenki rytualne, szaliczki, miseczki ofiarne, Thanki - obrazy buddyjskie malowane, kadzidła tybetańskie, bransoletki z symbolami, wisiorki - gau, misy
grające tybetańskie, gongi oraz w zakresie biżuterii, masek,
dywanów, grających mis, gongów tybetańskich, kadzideł
i kadzielnic, książek, olejków eterycznych, talizmanów, wahadeł, wyrobów drewnianych takich jak maski, figurki szkatułki,
meble - ołtarze.
505446
(220) 2019 10 10
CREAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Creamy EthnoCosmetics
(510), (511) 3 kosmetyki, 44 usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi.

(210)
(731)

510738
(220) 2020 02 27
DYSPUT-GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA, Stara Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ava LABORATORIUM FOOT CARE
Dermaline with urea 30%

(210)
(731)

(531)

02.09.19, 05.03.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01,
27.07.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji stóp,
wody kolońskie, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, toniki,
żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli,
sole wspomagające wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki,
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szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk, sztuczne
paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.
511565
(220) 2020 03 17
AUDIT DORADZTWO PERSONALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) audit doradztwo personalne

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, rekrutacja, selekcja
i rozmieszczanie personelu tymczasowego, kontraktowego
oraz stałego, testowanie kompetencji zawodowych celem
rekrutacji oraz oceny personelu, biuro pośrednictwa pracy,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
diagnoza potencjału pracowników, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania kadrami, narzędzi pomiarowych kadr
typu: rekrutacyjne, diagnostyczne, oceny, analiza stanowisk
pracy, ocena jakości pracy, budowanie i wdrażanie standardów pracy, standardów obsługi klienta, systemów motywowania/oceny/rozwoju kadr, pomoc i doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługowe prowadzenie
negocjacji, diagnoza i rozwiązywanie konfliktów wewnątrz-organizacyjnych, reklama, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, badania poziomu obsługi klientów, usługi w zakresie audytu, usługi księgowo-rachunkowe, świadczenie usług księgowo-rachunkowych, konsultingowych, doradczych za pomocą globalnej
sieci komputerowej Internet, usługi w zakresie: prowadzenia
ksiąg, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, sporządzania w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji
podatkowych, informatycznej obsługi biur i przedsiębiorstw
w związku z działalnością gospodarczą, prowadzenia interesów osób trzecich, usług konsultingowych oraz doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usług
konsultingowych oraz doradztwa w zakresie organizowania
i kierowania działalnością gospodarczą, usług konsultingowych oraz doradztwa w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, usług konsultingowych oraz doradztwa w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz
przedsięwzięć gospodarczych, usług konsultingowych oraz
doradztwa w zakresie podatków, prowadzenia negocjacji,
analiz i raportów marketingowych, 41 szkolenia personelu,
opracowywanie oraz prowadzenie programów szkoleniowych personelu w miejscu pracy, kształcenie ustawiczne,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne dotyczące audytu oraz
doradztwa personalnego, opracowywanie planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materia-
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łów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub
kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania
rozwojem umiejętności oraz kompetencji, budowa zespołu
w zakresie edukacji.
513711
(220) 2020 05 20
F16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIRBIKE
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.04.02, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 12 rowery, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pompki do rowerów, trycykli, ramy do rowerów, wózki
rowerowe, błotniki do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice rowerów,
klaksony do rowerów, koła do rowerów, korby pedałów
rowerów, łańcuchy rowerów, obręcze do rowerów, opony
bezdętkowe do rowerów, opony do rowerów, piasty do rowerów, przekładnie zębate do rowerów, siatki do rowerów,
silniki do rowerów, siodełka rowerów, kierunkowskazy do rowerów, pedały do rowerów, szprychy do rowerów, części
rowerowe.
517094
(220) 2020 08 13
TRUST INVESTMENT PROJEKT 8 SPÓŁKA AKCYJNA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUST INVESTMENT real estate & invest
(210)
(731)

(531) 04.02.05, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, organizacja
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie
mieszkaniami, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 36 inwestycje finansowe, inwestycje
finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, inwestycje
kapitałowe inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje
przemysłowe, inwestycje w fundusze powiernicze, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
wynajem budynków, wynajem biur do coworkingu, wynajem
domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem mieszkań, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości,
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem sal wystawowych, wynajem
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zakwaterowania [mieszkania], usługi agencji lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, zautomatyzowane pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń
na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo reasekuracyjne, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo handlowe w zakresie rozliczania zbycia papierów wartościowych,
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
dotyczące papierów wartościowych i aktywów, bankowość
hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, bankowość hipoteczna
i pośrednictwo, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub
wynajmie gruntu, pośrednictwo w obrocie opcjami, pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w umowach
oszczędnościowych towarzystw budowlanych, pośrednictwo
w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo
w zakresie finansowych instrumentów pochodnych, pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i towarów,
pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo
w zakresie praw emisyjnych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, pośrednictwo w zakresie zapisów na akcje, pośrednictwo walutowe, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzanie akcjami, zarządzanie aktywami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami
i zarządzanie portfolio, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi,
zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami dla firm,
zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie
finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe funduszami emerytalnymi, zarządzanie finansowe funduszami,
zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi,
zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, zarządzanie finansowe programami członkowskimi, zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe
rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie finansowe w zakresie kont udziałowych,
zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe
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za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane
z bankowością, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie
funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu offshore, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie
funduszem, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie gruntami, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami dla klubów
i towarzystw wzajemnych, zarządzanie inwestycjami w akcje,
zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, zarządzanie inwestycjami funduszy emerytalnych,
zarządzanie inwestycjami i dystrybucja zmiennych rent, zarządzanie kapitałem, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka,
zarządzanie kredytami eksportowymi, zarządzanie lokalami
niemieszkalnymi, zarządzanie kasą zapomogową, zarządzanie
majątkiem, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, zarządzanie papierami wartościowymi,
zarządzanie planami emerytalnymi, zarządzanie portfelami
ubezpieczeń, zarządzanie portfelami papierów wartościowych, zarządzanie portfelem, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie
portfelem nieruchomości, zarządzanie portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie
portfelem zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie
postanowieniami finansowymi, zarządzanie powiernicze, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie programami akcjonariatu
prywatnego, zarządzanie ryzykiem cenowym, zarządzanie
ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem kontrahentów,
zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie udziałami, zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, zarządzanie w zakresie regulacji
roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie zasobami gotówkowymi, zarządzanie zbywalnymi papierami wartościowymi,
zarządzanie zyskami zatrzymanymi, doradztwo w zakresie
inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie inwestowania
funduszy, 37 budowanie nieruchomości, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa bloków mieszkalnych,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, czyszczenie i konserwacja, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji
dla małych lotnisk, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, wynajem maszyn budowlanych.
517246
(220) 2020 08 18
BUJALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dywity
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b Bujalski

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe: belki, blacha jako płyty, arkusze,
druty, haki, kątowniki, kołki, kołnierze, liny, łańcuchy, łaty,
nakrętki, nity, pierścienie, przęsła, pręty, rury, słupy, sprężyny, suwnice, sworznie, szyny, śruby, taśmy, uchwyty, metalowe konstrukcje przemysłowe, metalowe zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe na płyny i do sprężonych gazów,
metalowe zbiorniki magazynowe na produkty chemiczne
do celów przemysłowych, metalowe zbiorniki magazynowe przeznaczone są do magazynowania substancji żrących
i kwasów, zbiorniki ze stali kwasoodpornej i zwykłej na płyny, pojemniki i kontenery otwarte i zamknięte na produkty
chemiczne do celów przemysłowych, zawory metalowe
inne niż części maszyn, rury i kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, przewody rurowe metalowe, armatura
do przewodów metalowa, 7 maszyny, części maszyn, urządzenia i linie technologiczne dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego, silniki i mechanizmy
sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mieszalniki, obudowy maszyn, przenośniki:
taśmowe, rolkowe, ślimakowe, paskowe, siatkowe i płytkowe, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub sklepach,
poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: zbiorniki przemysłowe,
urządzenia i instalacje technologiczne ze stali kwasoodpornych i zwykłych dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego, części i akcesoria wchodzących
w skład wyposażenia zbiorników, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usługi
w zakresie montażu, instalacji, naprawy i konserwacji zbiorników przemysłowych: ciśnieniowych, bezciśnieniowych,
zbiorników i urządzeń technologicznych ze stali kwasoodpornej i zwykłej, 39 usługi transportowe i spedycyjne,
towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
i specjalistycznymi, składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie, konfekcjonowanie
i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo
w zakresie transportu i spedycji, 40 obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów
metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne, gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne
i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach, cięcie blach
nożycowe i ogniowe, obróbka powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem,
usługi w zakresie obróbki: kowalskiej, ślusarskiej, spawalniczej i skrawania, kompletowanie urządzeń technologicznych ze stali kwasoodpornych i zwykłych na zamówienie,
41 organizacja i prowadzenie szkoleń, sympozjów, konferencji i imprez edukacyjnych w zakresie produkcji, montażu i serwisu zbiorników przemysłowych, urządzeń technologicznych ze stali kwasoodpornych i zwykłych, usługi
związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych,
rozrywkowych i wypoczynkowych, 42 opracowywanie
projektów technicznych zbiorników przemysłowych, urządzeń i instalacji technologicznych ze stali kwasoodpornych
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i zwykłych, badania i analizy techniczne, testowanie materiałów, doradztwo techniczne i ekspertyzy inżynieryjne
z zakresu zbiorników przemysłowych, urządzeń technologicznych ze stali kwasoodpornych i zwykłych, wzornictwo
przemysłowe.
517848
(220) 2020 09 04
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO KOTLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kotlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kotliński Specjał od 1928 r.
(210)
(731)

(531) 05.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, warzywa w puszkach,
warzywa w słoikach, owoce w puszkach, owoce w słoikach,
galaretki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
warzywa gotowane, warzywa marynowane, konserwowane
warzywa, owoce konserwowane, konserwowe rośliny strączkowe, warzywa mrożone, mrożone owoce, konserwy z owocami, gotowe dania warzywne, gotowe dania zawierające
mięso, gotowe dania z mięsa, gotowe produkty z warzyw,
gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, gotowe potrawy rybne, gotowe zupy, buliony [gotowe], zupy, mieszanki do zup, sałatki
warzywne, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatka ziemniaczana, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie
ziemniaków, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek,
kompozycje krojonych owoców, kompozycje krojonych warzyw, krojone warzywa, warzywa preparowane, mieszanki
warzywne, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
owoców, przeciery owocowe, warzywa obrane ze skórki,
koncentraty pomidorowe [purée], przecier pomidorowy,
przeciery warzywne, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, koncentraty do zup, przetwory do zup jarzynowych, warzywa przetworzone, pasty warzywne, warzywne pasty do smarowania, pasty na bazie orzechów, pasty
na bazie roślin strączkowych, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], dipy, guacamole [pasta z awokado], hummus
[pasta z ciecierzycy], purée z warzyw, 30 gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, keczup [sos], majonez, imitacja
majonezu, musztarda, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto
[sos], sosy, sosy do gotowania, sosy na bazie pomidorów,
sosy sałatkowe [dressingi], sosy w proszku, dodatki smakowe
i przyprawy, gotowe dania z ryżu, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, potrawy gotowe na bazie
makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe
na bazie kaszy, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, sałatka z makaronem, tabule
[sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe do żywności [sosy], makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy z makaronu, sosy do makaronów,
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dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, przekąski składające się głównie z makaronu,
placki z nadzieniem z warzyw.
(210)
(731)
(540)
(540)

518318
(220) 2020 09 16
BIELAWSKA KAROLINA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
LSCK LUSACKO

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 podróżne (torby -), sportowe torby, torby,
torby na ramię, torby płócienne, torby sportowe, plecaki,
plecaki [małe], plecaki sportowe, odzież dla zwierząt, odzież
dla zwierząt domowych, ubranka dla zwierząt, 24 poszewki na poduszki, poszewki na poduszki do spania, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], ozdobne poszewki
na poduszki, poszewki na kołdry, pościel, zasłony, zasłony
okienne, zasłony (kotary), 25 artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], odzież w stylu sportowym, odzież, kurtki,
czapki jako nakrycia głowy, odzież ciążowa, skarpetki, majtki, odzież dla małych dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci,
35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu.
518555
(220) 2020 09 16
LALAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LALAK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz, wycen, usługi
reklamowe i promocji sprzedaży, sprzedaż mebli i nieruchomości, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
doradztwo i pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, prowadzenie
agencji nieruchomości, wyceny nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i powierzchni biurowych, obsługa finansowa, usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży mieszkań,
budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i biurowych, usługi handlowe w zakresie dzierżawy
i wynajmu nieruchomości, mieszkań, budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i biurowych,
37 informacja budowlana, konsultacje budowlane, budowa
mieszkań, budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów
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handlowych i targowych, usługi deweloperskie w zakresie
budowy mieszkań, budynków mieszkalnych i biurowych, pawilonów handlowych i targowych, usługi handlowe w zakresie budowy mieszkań, budynków mieszkalnych i biurowych,
pawilonów handlowych i targowych.
518998
(220) 2020 10 02
HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AioCare
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, sprawdzające, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania
i optymalizacji systemów do terapii inhalacyjnej i diagnostyki układu oddechowego, aplikacje do pobrania na smartfony
do monitorowania funkcji układu oddechowego, aplikacje
komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji układu
oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania do monitorowania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji
układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe
związane z monitorowaniem funkcji układu oddechowego,
oprogramowanie komputerowe do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, oprogramowanie komputerowe do sterowania urządzeniami medycznymi, komputery przystosowane do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna
aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych,
monitory oddechu [niemedyczne], spirometry do użytku naukowego, powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi do pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w laboratoriach stomatologicznych,
10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem
oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli związane z układem oddechowym, przyrządy do terapii
oddechowej, spirometry [aparatura medyczna], spirometry
do badania czynności płuc, aparatura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc, mierniki do przepływu
wydychanego powietrza, urządzenia do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia monitorujące oddychanie, urządzenie do badania działania płuc do użytku medycznego,
urządzenia do kontrolowania parametrów płucnej wymiany
gazowej, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do badania czynności płuc, nebulizatory
do terapii oddechowej, inhalatory do użytku medycznego,
elektryczna aparatura i instrumenty medyczne w zakresie
inhalacji i pneumologii, elektryczna aparatura i instrumenty
medyczne do analizy, diagnozy i terapii w zakresie zaburzeń
układu oddechowego, w szczególności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksymetrii, części i akcesoria do wymienionych
towarów, w szczególności zawory, czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi w pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w laboratoriach
stomatologicznych, 42 projektowanie i opracowywanie
medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, badania naukowe i przemysłowe w zakresie inhalacji, pneumologii diagnostycznej
i terapeutycznej, badania kliniczne w dziedzinie chorób
układu oddechowego, projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie medycyny zajmującej
się układem oddechowym, usługi rozwijania sprzętu kom-
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puterowego i oprogramowania komputerowego w zakresie
medycyny zajmującej się układem oddechowym, 44 usługi medyczne w zakresie monitorowania funkcjonowania
płuc pacjentów, udzielanie informacji w zakresie medycyny
zajmującej się układem oddechowym, usługi medyczne
w dziedzinie inhalacji i pulmonologii, usługi telemedyczne,
wypożyczanie sprzętu medycznego.
519533
(220) 2020 10 14
OSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BARBER’S CLUB
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(210)
(731)

519534
(220) 2020 10 14
OSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER’S CLUB

(210)
(731)

(531) 04.02.05, 27.01.25, 26.07.25, 02.01.30, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
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520033
(220) 2020 10 28
GM KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKISZOP

(210)
(731)

(531) 03.05.05, 03.05.24, 03.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
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hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie słodyczy.
520352
(220) 2020 11 03
ZĄBECKI ZBIGNIEW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY DORIS, Mława
(540) (znak słowny)
(540) Doktor Seven - Clean&Sept
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła
dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty do dezynfekcji rąk, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
środki dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, antyseptyki, preparaty antyseptyczne, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyczne
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji
ciała, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriobójcze [inne
niż mydło], preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie, środki wirusobójcze,
środki grzybobójcze.
(210)
(731)

520492
(220) 2020 11 06
STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA,
Głogów
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531)

07.03.11, 04.05.02, 04.05.21, 26.11.12, 26.11.01, 26.11.06,
24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

521048
(220) 2020 11 17
SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(znak słowno-graficzny)
L’ola Bianka
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(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, odzież, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(210) 521053
(220) 2020 11 17
(731) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 17.02.02, 17.02.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, odzież, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(210)
(731)
(540)
(540)

521269
(220) 2020 11 23
SMOTER-GRABSKA KINGA MAGIA GSM, Zamość
(znak słowno-graficzny)
Magia GSM

15

monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, sprzęt
komputerowy, drukarki komputerowe, podzespoły komputerowe, myszki komputerowe, komputery przenośne
[laptopy], komputery przenośne [notebooki}, okablowanie
do komputerów, komputerowe karty sieciowe, karty graficznie do komputera, napędy dysków do komputera, sprzęt
peryferyjny do komputerów, podkładki do myszek komputerowych, komponenty i części do komputerów, monitory,
monitory wideo, monitory komputerowe, monitory szerokoekranowe, monitory LED, głośniki do monitorów, telewizory,
odbiorniki telewizyjne [telewizory], piloty do telewizorów,
telewizory plazmowe, telewizory cyfrowe, telewizory OLED,
telewizory LED, odbiorniki radiowe, tunery radiowe, przenośne odbiorniki radiowe, radia [odbiorniki radiowe], odbiorniki radiowe do pojazdów, piloty do odbiorników radiowych,
części i akcesoria do urządzeń audio, nawigacja (urządzenia
do-) dla pojazdów [komputery pokładowe], tablety, futerały
na tablety, pokrowce do tabletów, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, ładowarki do baterii do tabletów, routery
sieciowe, routery bezprzewodowe, bezprzewodowe routery
USB, routery do sieci komputerowych, routery do sieci rozległych [WAN], routery do doprowadzania sygnałów audio,
wideo i sygnałów cyfrowych, modemy, modemy światłowodowe, modemy telefoniczne, modemy wewnętrzne, modemy kablowe, modemy komputerowe, modemy komunikacyjne, modemy interfejsów sieciowych, kable do modemów,
modemy z uniwersalną magistralą szeregową [USB], 35 prowadzenie sklepów z telefonami komórkowymi, akcesoriami
GSM, sprzętem audiowizualnym, komputerami i sprzętem
komputerowym, prowadzenie sklepu internetowego z telefonami komórkowymi, akcesoriami GSM, sprzętem audiowizualnym, komputerami i sprzętem komputerowym, usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi
i akcesoriami GSM, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, 37 konserwacja
komputerów, naprawa komputerów, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa telewizorów, naprawa
odbiorników radiowych, naprawa telefonów, serwis GSM.
521303
(220) 2020 11 24
FERREIRA MONIKA STRATEGIC CONSULTING,
Piaseczno; WIECZOREK MAGDALENA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i’gs in good strategy
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.18
(510), (511) 9 telefony komórkowe, słuchawki telefoniczne,
modemy telefoniczne, futerały na telefony, baterie do telefonów, etui na telefony komórkowe, osłony na telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych,
uchwyty samochodowe do telefonów, baterie do telefonów
komórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych,
ładowarki do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, słuchawki douszne do telefonów
komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, komputery przenośne [laptopy], futerały na laptopy, pokrowce na laptopy, ładowarki do baterii do laptopów,
komputery, netbooki [komputery], części do komputerów,
komputery, sprzęt komputerowy, obudowy komputerów,
modemy komputerowe, pamięci komputerowe [sprzęt
komputerowy], głośniki komputerowe, dyski komputerowe,

(531) 24.17.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, analiza rynku, analiza trendów
biznesowych, analiza trendów marketingowych, audyt działalności gospodarczej, badania w dziedzinie strategii marketingowych, doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie pro-
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wadzenia ich interesów, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie
franchisingu, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące zbywania firm,
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania
produktów, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo
w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami),
doradztwo związane z audytem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
handlowych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, marketing finansowy, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
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działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie
działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie strategii marketingowych,
planowanie sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie wykorzystania
personelu, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc
w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk,
pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami
gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, projektowanie
badań marketingowych, promowanie działalności gospodarczej, promowanie wydarzeń specjalnych, prowadzenie
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, strategiczna
analiza biznesowa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
rekrutacji personelu, usługi dotyczące informacji i badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania
funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultingo-
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we dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi planowania dla
przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi public relations,
usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie
planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi
w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie strategii
rozwoju marki, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą i jej organizacji, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania
działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem
i planowania, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach, zarządzanie firmą
[na rzecz osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, konsultacje
edytorskie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], publikacja broszur, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie dokumentów,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikowanie książek, publikowanie książek
edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, publikowanie multimedialne książek, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, publikowanie plakatów, publikowanie podręczników,
publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawozdania wiadomości, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udzielanie
informacji związanych z publikowaniem, usługi doradcze
w zakresie publikowania, usługi dziennikarskie, usługi konsul-
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tacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane
z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania blogów,
usługi pisania tekstów, usługi publikacji, usługi reporterskie,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, usługi w zakresie publikacji książek, usługi
w zakresie publikowania on-line, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów,
wydawanie czasopism i książek (w tym w postaci elektronicznej), wydawanie katalogów, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, badania
edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacja zawodowa, edukacyjne usługi
doradcze, informacja o edukacji, instruktaż w zakresie technik
komunikacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, kursy w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie w zakresie
ekonomii i zarządzania, nauka indywidualna, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja szkoleń,
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie
targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie kursów
wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia,
organizowanie pokazów, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących biznesu,
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, programy edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie
kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych
z zakresu biznesu, prowadzenie seminariów szkoleniowych
dla klientów, przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie konwencji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edu-

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, seminaria, szkolenia personelu,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia związane z finansami, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji na temat kongresów, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych,
usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym,
usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie
zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi konsultacyjne dotyczące analizy
wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji biznesowej, usługi kształcenia praktycznego, usługi
mentoringu biznesowego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauki na odległość świadczone on-line,
usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe w dziedzinie
finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa
do spraw zarządzania, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi
w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie wykładów
związane z umiejętnościami zarządzania, wydawanie nagród
edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie
standardów szkoleń.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 521559
(220) 2020 11 27
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Godzina prawdy
(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
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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.
521590
(220) 2020 11 30
CLOUDWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) next vision. one

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie do stosowania w urządzeniach elektronicznych, systemy operacyjne do stosowania w urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie do technologii i procesów
biznesowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie danych, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy,
oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
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do obsługi rozległych sieci [WAN], oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci
komputerowych, oprogramowanie użytkowe komputerów
osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych,
komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie
serwerów w chmurze, oprogramowanie do monitorowania
sieci w chmurze, serwery w chmurze, 35 handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie rekrutacji kadry specjalistycznej, rekrutacja personelu informatycznego,
usługi w zakresie czasowego udostępniania osobom trzecim
pracowników i wyspecjalizowanej kadry, usługi rekrutacji pracowników, tymczasowy przydział personelu, agencje zatrudnienia tymczasowego, rekrutacja tymczasowego personelu,
usługi prowadzenia hurtowni i sklepu z komputerami, urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, usługi pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji
danych do komputerowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania plikami, usługi wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi wynajmowania urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi zarządzania
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie marketingu, usługi
reklamowe, 42 usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi powielania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, usługi
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi
doradztwa w sprawie sprzętu komputerowego, usługi elektronicznej konwersji danych lub programów, usługi odzyskiwania
danych w komputerach, usługi aktualizacji oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting, chmury obliczeniowe, usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, udostępnianie wirtualnych środowisk
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej.
521615
(220) 2020 12 01
METROX-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Metrox
(210)
(731)

(531)
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02.01.25, 02.01.23, 25.01.06, 26.11.07, 26.11.03, 27.05.01,
27.05.21, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych,
wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, olejki zapachowe, preparaty chemiczne
do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prania przyciągające brud, detergenty do użytku
domowego, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty
do czyszczenia rur odpływowych, krochmal do czyszczenia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania rdzy, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, preparaty do prania,
odkamieniacze do użytku domowego, 8 sztućce, szczypce do kominków (kleszcze), miechy do kominków [narzędzia ręczne], pogrzebacze do kominków, rękojeści noży,
11 ekspresy do kawy, domowe kuchenki gazowe, piekarniki gazowe [do użytku domowego], frytkownice do użytku
domowego, kominki, domowe kominki gazowe, lodówki
i zamrażarki do użytku domowego, zawory odcinające
do regulowania gazu, kondensatory gazu inne niż części
maszyn, kurki odcinające do regulowania gazu, wentylatory ssące, termofory, filtry powietrza do użytku domowego, klosze do lamp (kominki), domowe kuchenki i kuchnie
mikrofalowe, kondensatory chłodnicze, domowe filtry
do wody z kranu, 17 materiały uszczelniające i izolacyjne, liny gumowe, niemetalowe okładziny rur, niemetalowe okładziny rurowe do uszczelniania rur, węże do wody
do użytku w ogrodzie, węże do wody do nawadniania,
niemetalowe węże z regulacją, pręty i drążki z tworzyw
sztucznych, bariery dielektryczne, rękawice izolacyjne,
20 meble domowe, skrzynie [meble], meble tapicerowane, meble ogrodowe, meble do użytku przemysłowego,
meble do wnętrz, kwietniki [meble], osłony do kominków
(meble), obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, skrzynki drewniane, 21 pojemniki
do przechowywania żywności, kubki, tace [gospodarstwo
domowej, pokrywki do garnków, pokrywki do rondli,
pokrywki do patelni, pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, podkładki pod garnki, podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki porcelanowe pod naczynia, podkładki porcelanowe pod
szklanki, osłony nie papierowe na doniczki, pojemniki
do użytku domowego, uniwersalne przenośne pojemniki
do użytku domowego, uchwyty na szklanki, podpórki pod
sztućce, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry do kawy nieelektryczne, filtry do kawy, nie z papieru,
stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zraszacze, deski
do prasowania, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, przybory toaletowe, porcelana, grzebienie, dozowniki papieru do celów kuchennych, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dozowniki mydła
w płynie, filtry do herbaty, buteleczki, butelki ze szkła, flakony na perfumy, formy do pieczenia, nieelektryczne froterki do podłogi, gąsiory, ekspresy do kawy, nieelektryczne, japońskie żeliwne imbryki nieelektryczne [tetsubin],
ozdoby kryształowe, kryształowe wyroby szklane rżnięte
ręcznie, kosze na śmieci, podręczne kosze na śmieci papierowe, kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci],
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kubły, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, deski
do krojenia kuchenne, majolika, łapki na insekty, pułapki
na myszy, wanienki dla ptaków, wanienki dla niemowląt,
wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, termosy,
ścierki do wycierania kurzu [szmatki], ścierki, pakuły czyszczące, dozowniki papieru toaletowego, patery, pochłaniacze dymu do użytku domowego, nieelektryczne młynki
kuchenne, młynki ręczne do użytku domowego, posągi
ze szkła, posągi z porcelany, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, popiersia szklane, ceramiczne popiersia, popiersia z terakoty, rozpylacze zapachowe [inne niż elektryczne], rozpylacze zapachowe, puste pojemniki-rozpylacze,
rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa],
talerze papierowe, talerze jednorazowego użytku, papierowe kubki, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne,
trzepaczki nieelektryczne do użytku kuchennego, wiadra
do użytku w gospodarstwie domowym, wałki do ciasta,
syfony do wody gazowanej, zraszacze do podlewania
kwiatów i roślin, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
suszarki do bielizny, szufelki lub przyrządy do zbierania
okruszków, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa
domowego].
521620
(220) 2020 12 01
SPOLKI24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOLKI24.com
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej.
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522360
(220) 2020 12 17
WITUL JAKUB, ROMANKIEWICZ PAWEŁ PP
SPÓŁKA CYWILNA, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaNPeSTKa
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 05.07.01
(510), (511) 31 nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin,
kwiaty suszone, rośliny suszone, suszone kwiatostany konopi, rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, dekoracje kwiatowe [suszone],
kwiaty suszone do dekoracji, suszone pałki do dekoracji,
suszone kwiaty do butonierki, zioła, suszone, do ozdabiania,
suszona lucerna dla zwierząt, rośliny suszone do dekoracji,
kompozycje z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych kwiatów, bukiety z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych ziół
do dekoracji, nasiona, nasiona traw, nasiona roślin, nasiona
do siewu, nasiona do uprawy ziół, nasiona dla rolnictwa, nasiona do upraw, nasiona jadalne [nieprzetworzone].
(210)
(731)
(540)
(540)

522477
(220) 2020 12 21
JOHN JAKUB, Poznań
(znak słowno-graficzny)
VELKOPOPOVICKY Kozel 1874

522349
(220) 2020 12 18
SALON URODY VESSUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VESSUNA
(210)
(731)

(531) 02.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone
on-line lub osobiście, manicure, salony piękności, usługi
wizażystów.

(531)

03.04.11, 03.04.13, 03.04.24, 03.04.29, 08.07.01, 27.05.01,
29.01.15, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, Soki i syropy zawarte w tej klasie.
522478
(220) 2020 12 22
JARECKI DAMIAN, Piaseczno; PERKOWSKI RAFAŁ,
Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) GoCrazy
(510), (511) 25 odzież sportowa.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
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(210) 522510
(220) 2020 12 22
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) GIZA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

522706
(220) 2020 12 30
WOJTASZAK PAWEŁ, Ostrów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
RespectGo!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa.
522762
(220) 2020 12 31
HERBAL PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbal Medica
(210)
(731)

(531) 24.13.09, 05.03.13, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne.
522828
(220) 2020 12 30
MATHEW ALEKSANDER RAZOR
GOLIBRODA & FRYZJER MĘSKI, Stowięcino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRODA&TY MEN COSMETICS
(210)
(731)

(531) 25.01.01, 25.01.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 żele pod prysznic, żele w sprayu do układania włosów, balsam do włosów, balsam odżywczy, balsam
po goleniu, balsamy do golenia, barwniki do brody, farby
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do brody, kosmetyki do włosów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki
w formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kremy do golenia, kremy do włosów, kremy
po goleniu, kremy przed goleniem, lakier do włosów, mleczko po goleniu, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejek
do włosów, olejki do brody, olejki do golenia, pianka do golenia, płyn do golenia, płyny do golenia, płyny do stylizacji
włosów, preparaty do stosowania przed goleniem, pudry
do włosów, szampon do włosów, talk kosmetyczny, tonik
do włosów [nieleczniczy], woda kolońska, woda toaletowa,
wosk do wąsów, żel po goleniu, żele do golenia, 25 artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bojówki, fartuchy fryzjerskie, koszulki
polo, odzież męska, peleryny fryzjerskie, t-shirty z krótkim
rękawem, 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi męskich salonów fryzjerskich,
zabiegi kosmetyczne dla włosów.
522830
(220) 2020 12 30
MATHEW ALEKSANDER RAZOR
GOLIBRODA & FRYZJER MĘSKI, Stowięcino
(540) (znak słowny)
(540) BRODA&TY
(510), (511) 3 żele pod prysznic, żele w sprayu do układania włosów, balsam do włosów, balsam odżywczy, balsam
po goleniu, balsamy do golenia, barwniki do brody, farby
do brody, kosmetyki do włosów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki
w formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kremy do golenia, kremy do włosów, kremy
po goleniu, kremy przed goleniem, lakier do włosów, mleczko po goleniu, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejek
do włosów, olejki do brody, olejki do golenia, pianka do golenia, płyn do golenia, płyny do golenia, płyny do stylizacji
włosów, preparaty do stosowania przed goleniem, pudry
do włosów, szampon do włosów, talk kosmetyczny, tonik
do włosów [nieleczniczy], woda kolońska, woda toaletowa,
wosk do wąsów, żel po goleniu, żele do golenia, 25 artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bojówki, fartuchy fryzjerskie, koszulki
polo, odzież męska, peleryny fryzjerskie, t-shirty z krótkim
rękawem, 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi męskich salonów fryzjerskich,
zabiegi kosmetyczne dla włosów.
(210)
(731)

522843
(220) 2020 12 30
EKOMED GOSPODARKA ODPADAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekomed GOSPODARKA ODPADAMI
(210)
(731)

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 pojemniki na odpady medyczne i odpady
pochodzenia medycznego, pudełka przystosowane na odpady medyczne, 20 pojemniki niemetalowe na odpady,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, 39 odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, wywóz i transport drogowy odpadów, wynajem
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i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez motocykli,
40 obsługa w zakresie zarządzania odpadami, zbieranie.
sortowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, obróbka
odpadów i materiałów odpadowych, obróbka materiałów
uzyskiwanych z odpadów, recykling i uzdatnianie odpadów, unieszkodliwianie i usuwanie odpadów.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT14/2021

(540) LE RUSTIQUE Le Bon Brie

522880
(220) 2021 01 04
JOHN JAKUB, Poznań
(znak słowno-graficzny)
MIELCZAREK INTERNATIONAL TRANSPORT
www.mielczarek.pl

(531) 08.03.11, 25.01.18, 18.01.02, 03.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, produkty nabiałowe.

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 drogowe usługi transportowe w zakresie
przewozu ładunków samochodami, transport samochodowy, transport przedmiotów wartościowych, transport
mebli, spedycja, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja
transportu, informacja o transporcie, usługi tranzytowe,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, fracht, pośrednictwo frachtowe, dostarczanie
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
523086
(220) 2021 01 13
BOCZKAL KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BOCZKAL tapicerskie-abc
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą
handlową, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna materiałów tekstylnych, tapicerskich,
bielizny pościelowej, firan i zasłon, sprzedaż za pośrednictwem Internetu materiałów tekstylnych, tapicerskich,
bielizny pościelowej, firan i zasłon, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, badanie rynku, 37 usługi tapicerskie, tapicerowanie mebli, naprawy tapicerskie mebli, renowacje
tapicerskie mebli, 40 krawiectwo, usługi krawieckie, wykonywanie bielizny pościelowej i stołowej, a także zasłon i firan na zamówienie, barwienie tkanin, drukowanie wzorów,
hafciarstwo, obróbka tkanin i papieru.
(210)
(731)

523197
(220) 2021 01 15
COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS,
Puteaux, FR
(554) (znak przestrzenny)
(210)
(731)

523207
(220) 2021 01 15
SDR-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDR-IT SECURE DATA RECYCLING

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do rozdrabniania odpadów, maszyny
do cięcia odpadów, maszyny do sortowania odpadów, rozdrabniarki do odpadków, 9 dane zapisane elektronicznie, dyski
do przechowywania danych, elektroniczne bazy danych, karty pamięciowe, kasety do zapisywania danych, komputerowe
bazy danych, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań,
pamięci dyskowe, pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], serwery komputerowe, serwery sieciowe, sprzęt do magazynowania danych, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, urządzenia do gromadzenia
danych, urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci Internet, w zakresie maszyn do rozdrabniania odpadów,
maszyn do cięcia odpadów, maszyn do sortowania odpadów,
rozdrabniarek do odpadków, danych zapisanych elektronicznie, dysków do przechowywania danych, elektronicznych baz
danych, kart pamięciowych, kaset do zapisywania danych,
komputerowych baz danych, magnetycznych nośników danych, płyt do nagrań, pamięci dyskowych, pamięci komputerowych [sprzęt komputerowy], serwerów komputerowych,
serwerów sieciowych, sprzętu do magazynowania danych,
sprzętu komputerowego, sprzętu komputerowego do sieci
komputerowych, urządzeń do gromadzenia danych, urządzeń
i nośników do przechowywania danych, urządzeń pamięciowych do przechowywania danych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
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nym, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, przetwarzanie danych, usługi zarządzania danymi, zarządzanie bazami danych, usługi przetwarzania danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi zarządzania
bazami danych, 37 instalowanie urządzeń do sieci danych,
konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, modernizowanie sprzętu komputerowego, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], 38 konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, 40 doradztwo związane z niszczeniem odpadów
i śmieci, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, niszczenie dokumentów, niszczenie odpadów, niszczenie
odpadów i śmieci, niszczenie materiałów tajnych, obróbka
odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów, recykling odpadków
i odpadów, usługi niszczenia dokumentów, usługi niszczenia
dysków twardych, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 42 administracja serwerów, analizowanie zagrożeń
dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, odtwarzanie baz danych,
projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania
danych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, utrzymywanie baz danych, usługi
migracji danych, usługi doradztwa technicznego dotyczące
przetwarzania danych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci,
usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi projektowania w zakresie
tworzenia sieci, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
informatycznych, usługi w zakresie zabezpieczania danych,
usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz
osób trzecich, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi
sieci komputerowych, zapewnianie wsparcia technicznego
w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, zapewnianie infrastruktury centrów danych.
523280
(220) 2021 01 18
FOURIE ANNA, Wrocław;
SAWCZUK-ZAWADA KATARZYNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Otovino
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Grzane wino,
Owocowe wino musujące, Wino, Wino czerwone, Wino musujące, Wino owocowe, Wino winogronowe, Winogronowe wino musujące, 41 Degustacje win [usługi rozrywkowe],
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Degustacje win [usługi edukacyjne], Organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych,
Rozrywka związana z degustacją wina, Imprezy z degustacją
win w celach edukacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(210)
(731)

523474
(220) 2021 01 22
ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASEKURACJA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01
(510), (511) 35 Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Zarządzanie
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób trzecich], Telefoniczne
udzielanie informacji handlowych, Zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, Usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, Wsparcie i doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, Doradztwo związane z audytem, 36 Windykacja należności i odzyskiwanie długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Doradztwo w zakresie
długów, Organizacja ściągania długów, Usługi w zakresie zarządzania długami, Konsultacje dla klientów w zakresie organizacji
spłat długów, Pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi, Pośrednictwo w usługach finansowych, Usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo reasekuracyjne,
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Informacja o ubezpieczeniach, Telefoniczne usługi ubezpieczeniowe, Administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowymi, Gromadzenie informacji finansowych,
Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Doradztwo
i analiza finansowa, Zarządzanie finansami, Usługi finansowych
funduszy inwestycyjnych, Usługi związane z zarządzaniem
funduszami, Obrót papierami wartościowymi, Emisja obligacji,
42 Usługi obsługi informatycznej użytkowników, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego
do potrzeb klienta, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych,
Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi utrzymania i obsługi oprogramowania
wspierającego usługi ubezpieczeniowe, Usługi utrzymania i obsługi oprogramowania wspierającego zarządzanie siecią sprzedaży.
(210)
(731)
(540)
(540)

523502
(220) 2021 01 22
DUNIEC IZABELLA BABECZKI W KĄPIELI, Paulina
(znak słowno-graficzny)
BABECZKI W KĄPIELI
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(531) 02.03.05, 12.03.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała.
523532
(220) 2021 01 22
TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADION

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03,
26.11.07
(510), (511) 9 Urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne
dla łączności, telekomunikacji i informatyki, przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, wymienione towary z wyłączeniem obwodów scalonych, kart graficznych
do komputerów, kart wideo do komputerów, obwodów zintegrowanych z grafiką, wideo i multimediami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523595
(220) 2021 01 26
MAJCZYK ANDRZEJ AMTREE, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
BLACKFISH

(531) 03.09.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
Urządzenia do nagrywania filmów, Urządzenia do montowania kamer, Oprogramowanie sprzętowe, 35 Agencje
reklamowe, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe
i telewizyjne agencje reklamowe, Kampanie marketingowe,
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja
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nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kinowych,
Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Reklama,
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usługi
reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
on-line.
(210) 523635
(220) 2021 01 26
(731) LEOŃSKA JOANNA EKOJ.PL, Puszczykowo
(540) (znak słowny)
(540) EKOJ
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożywcze, przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła,
ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi
sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso
i wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, sałatki
warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, kawa
i herbata oraz kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz
wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż,
tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane i owsiane oraz
zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne,
cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, sago,
miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup,
bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie ryżu,
gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierające
ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów: nasiona,
słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta
żywe, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców
lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety
(napoje), napoje izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe
i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów
i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy
i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje
wzbogacone witaminami i minerałami, piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży
przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z muesli, Usługi sprzedaży towarów:
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środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy,
mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe do makijażu, róże, lotiony, mleczka, maseczki, dodatki
do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała oraz
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży
towarów: środki do czyszczenia, prania, polerowania, szorowania, ścierania, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, przybory dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki,
zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
Usługi sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu), pojemniki do napojów, pojemniki do użytku domowego, świece, odświeżacze powietrza,
foremki kuchenne, papier i torebki do pieczenia, rozpałka
do grilla, kiełkownice, słomki do picia, gąbki oraz ścierki kuchenne, torebki do pakowania i przechowywania z papieru
lub kartonu, książki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach
reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej
i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach handlowych
oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie pokazywania żywności w celach handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, 39 Transport i dostawa żywności, produktów
i artykułów spożywczych, Pakowanie żywności, produktów
i artykułów spożywczych, Pakowanie i składowanie towarów,
Przewożenie i dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie kwiatów,
Dostarczanie paczek, Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Dostawa napojów gotowych do wypicia, Usługi transportowe, Spedycja, Usługi magazynowe, Informacje
o magazynowaniu, Usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, Dostarczanie przesyłek, Usługi kurierskie,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji
zarówno na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne.
523814
(220) 2021 01 29
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZOSNEK GALICYJSKI
(210)
(731)
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(531) 05.09.23, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby,
Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso,
Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane,
Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek (Konserwowy -), Przeciery
warzywne, Sałatki warzywne, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności, 31 Produkty: rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Świeże owoce
i warzywa, Nasiona, Świeży czosnek, Rośliny.
(210)
(731)
(540)
(540)

523858
(220) 2021 02 01
KOWALEWSKI MARCIN, Łomża
(znak słowno-graficzny)
CT COOLTECH

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Brodziki do pryszniców.
523879
(220) 2021 01 28
FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fuchs
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Słodycze.
(210)
(731)

523880
(220) 2021 02 01
MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) MANTHA
(510), (511) 9 Kaski ochronne dla rowerzystów i motocyklistów, Kaski ochronne dla dzieci, Ochronne kaski sportowe, Kaski dla kierowców, 12 Pojazdy mechaniczne, Pojazdy elektryczne, Rowery, Rowery elektryczne, Motocykle,
Skutery, Hulajnogi (pojazdy), Hulajnogi elektryczne, Opony, Dętki, Wentyle do opon, Siodełka, Torby rowerowe,
Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Przyczepy,
Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Korby
rowerowe, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna rowerów,
a także innych pojazdów mechanicznych i pojazdów
elektrycznych oraz części zamiennych do tych pojazdów,
osprzętu rowerowego i akcesoriów rowerowych, w tym
także narzędzi, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu rowerów, a także innych pojazdów
mechanicznych i pojazdów elektrycznych oraz części
zamiennych do tych pojazdów, osprzętu rowerowego
i akcesoriów rowerowych, w tym także narzędzi, Usługi
informacji handlowej dotyczącej rowerów, a także innych
pojazdów mechanicznych i pojazdów elektrycznych oraz
części zamiennych do tych pojazdów, osprzętu rowerowego i akcesoriów rowerowych, w tym także narzędzi,
Promocja sprzedaży, Reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opinii publicznej.
(210)
(731)
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523881
(220) 2021 01 28
FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fuchs

(210)
(731)

(531) 06.06.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Słodycze.
523882
(220) 2021 01 28
FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fuchs

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Słodycze.
(210) 524250
(220) 2021 02 08
(731) ZIENTECKI MAREK AGOS GROUP, Międzyrzecz
(540) (znak słowny)
(540) Agos
(510), (511) 6 Stalowe silosy magazynowe, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe silosy
paszowe, Metalowe silosy zbożowe, Metalowe silosy lejowe,
Metalowe silosy płaskodenne, Metalowe baterie silosów,
Metalowy dozownik zboża, Metalowe turbożmijki.
(210)
(731)
(540)
(540)
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perfumeryjnym, Kadzidełka, kadzidła, Sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
Woda kolońska, kleje do przymocowań sztucznych włosów,
Maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, Kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, Preparaty do kręcenia włosów, Ekstrakty
z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, Lakiery
do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, Lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, Maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, Mleko migdałowe
do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 Aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, Batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, Białko preparaty do celów medycznych, chleb
dla diabetyków, Leki uspokajające, suplementy mineralne
do żywności, Preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, Herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa
do picia, Środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, Napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, Wody mineralne do celów leczniczych, Pastylki do celów farmaceutycznych, Przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Suplementy mineralne
do żywności, Tabletki do celów farmaceutycznych, Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, Cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
Wody mineralne do celów leczniczych, Syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, Witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, Pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, Herbata odchudzająca do celów leczniczych, Środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, Muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
Olejki lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.
524628
(220) 2021 02 12
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA RZEŹNIA
(210)
(731)

524555
(220) 2021 02 12
GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
ESSENTIVALpro

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, Kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, Bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, Chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, Preparaty
do depilacji, Dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, Mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, Antyseptyczny ałun
po goleniu, heliotropina, Jonon stosowany w przemyśle

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, Nadzór inwestorski w zakresie finansów,
Usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, Usługi
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, Usługi kupna
i sprzedaży nieruchomości, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Finansowe zarządzanie inwe-
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stycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, Przygotowywanie terenów pod budowę, Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, Usługi w zakresie nadzoru
budowlanego, Przebudowy, remonty budynków, Usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, Wykonywanie
robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc
parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych,
Ekspertyzy inżynieryjne, Usługi nadzoru inspekcji technicznej, Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur
i pomieszczeń handlowych, Usługi w zakresie projektowania
architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.
524631
(220) 2021 02 12
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA RZEŹNIA
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów.
524658
(220) 2021 02 15
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA CHATKA

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.02, 07.01.24
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, Nadzór inwestorski w zakresie finansów,
Usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, Usługi
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi w zakresie
zarządzania majątkiem nieruchomym, Usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Finansowe zarządzanie inwestycjami,
37 Usługi w zakresie budownictwa, Przygotowywanie terenów
pod budowę, Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
Przebudowy, remonty budynków, Usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, Wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych,
42 Opracowywanie projektów technicznych, Ekspertyzy inżynieryjne, Usługi nadzoru inspekcji technicznej, Usługi w zakresie
dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, Usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej
wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna
inwestycji budowlanych.
524649
(220) 2021 02 15
TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZJA ZDROWIA FORESIGHT MEDYCZNY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
czyszczącymi, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 16 Higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Papier toaletowy, Papier chłonny, Papier
higieniczny, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki toaletowe, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki
papierowe do czyszczenia, Serwetki stołowe papierowe, Bielizna stołowa papierowa, Chusteczki higieniczne, Pojemniki
papierowe, Torby papierowe, Papier do pakowania żywności,
Ściereczki z celulozy, Papier do pakowania.
524659
(220) 2021 02 15
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA CHATKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.07.25, 06.19.16
(510), (511) 3 Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
czyszczącymi, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 16 Higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Papier toaletowy, Papier chłonny, Papier
higieniczny, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki toaletowe, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki
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papierowe do czyszczenia, Serwetki stołowe papierowe, Bielizna stołowa papierowa, Chusteczki higieniczne, Pojemniki
papierowe, Torby papierowe, Papier do pakowania żywności,
Ściereczki z celulozy, Papier do pakowania.
(210) 524679
(220) 2021 02 15
(731) KWADE MATEUSZ, Różnowo
(540) (znak słowny)
(540) Energa System
(510), (511) 1 Gazy do celów przemysłowych, Przemysłowe
gazy do celów przygotowawczych, Gazy do użytku przemysłowego, Gazy przemysłowe, Gazy przemysłowe do użytku w przetwórstwie spożywczym, Gazy przemysłowe
do użytku w produkcji, Gazy zestalone do celów przemysłowych, Płynne gazy, inne niż do celów medycznych, 4 Gazy
do ogrzewania, Gazy do nagrzewania płomieniowego, Gazy
do użytku jako paliwo, Gazy palne, Gazy płynne do stosowania do celów domowych, Gazy w formie stałej - paliwo, Zestalone gazy - paliwo, Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
7 Alternatory - generatory prądu przemiennego, Aparatura
do dostarczania energii - generatory, Awaryjne generatory
prądotwórcze, Awaryjne generatory prądu, Elektryczne generatory dieslowe, Generatory, Generatory elektrostatyczne, Generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach
awaryjnych, Generatory elektryczności, Generatory prądu,
Generatory prądu przemiennego - alternatory, Instalacje
elektryczne - generatory, Generatory prądu przemiennego,
Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 9 Aparatura kontrolna - energia elektryczna, Gniazda
do zasilania energią elektryczną, Urządzenia do sterowania
energią elektryczną, Kondycjonery sieci energetycznych,
Ochronniki linii energetycznych, Urządzenia do poprawy
efektywności energetycznej, Urządzenia energetyczne sieci
zasilających, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Konwertery energii elektrycznej, Analizatory
energii elektrycznej, Aparatura do kondycjonowania energii,
Aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, Liczniki energii elektrycznej, Liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, Przemienniki, inwertory
do dostaw energii elektrycznej, Regulatory energii, Regulatory energii elektrycznej, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Regulatory napięcia do energii elektrycznej,
Rozdzielacze energii elektrycznej, Urządzenia do regulacji
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy
do przekształcania użycia energii elektrycznej, Urządzenia
i przyrządy do gromadzenia energii elektrycznej, Urządzenia
i przyrządy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej,
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, Urządzenia i przyrządy
do regulacji użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji
energii elektrycznej, 35 Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących
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dostaw energii, Śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi porównywania cen energii, 37 Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Konserwacja i naprawa instalacji
energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja
generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja
generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja
instalacji do wytwarzania energii, 39 Dostarczanie energii
elektrycznej, Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dostawa i dystrybucja energii, Dystrybucja energii, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, Dystrybucja
energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów,
Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 Produkcja energii
przez elektrownie, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie
energii elektrycznej, 42 Audyt energetyczny, Certyfikowanie
wydajności energetycznej budynków, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Programowanie komputerowe dla branży energetycznej, Usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

524747
(220) 2021 02 16
ŁAZARSKI MARCIN ART GROUP, Dąbrowa Górnicza
(znak słowno-graficzny)
S ŚPIEWAJ ŚWIADOMIE

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi
w zakresie nauki śpiewu, Usługi prowadzenia kursów śpiewu,
Usługi związane z organizowaniem i prowadzenie szkoleń
muzycznych on-line, Usługi w zakresie nauczanie w dziedzinie emisji głosu, Kształcenie, Rozrywka, usługi w zakresie
kultury, Publikowanie on-line, Publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, Publikacja filmów szkoleniowych on-line,
Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikacja recenzji on-line w dziedzinie rozrywki, Udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikacja materiałów muzycznych, Publikowanie książek, Publikowanie piosenek, Usługi trenerskie,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Porady w zakresie
edukacji, Instruktaże, Nauczanie, Prowadzenie szkół w tym
szkół muzycznych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów.
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524776
(220) 2021 02 17
MARCINIAK ARTUR FHU VELMAR, Piastów
(znak słowno-graficzny)
V VELMAR

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej pojazdów, części pojazdów, akcesoriów do pojazdów, rowerów, części
rowerowych, akcesoriów do rowerów, sprzętu sportowego,
sprzętu turystycznego, odzieży, odzieży sportowej, obuwia,
obuwia sportowego, Usługi sprzedaży hurtowej pojazdów,
części pojazdów, akcesoriów do pojazdów, rowerów, części
rowerowych, akcesoriów do rowerów, sprzętu sportowego,
sprzętu turystycznego, odzieży, odzieży sportowej, obuwia, obuwia sportowego, Promocja sprzedaży towarów
związanych ze sportem, turystyką, pojazdami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 37 Usługi naprawy pojazdów, Usługi
czyszczenia pojazdów, Usługi konserwacji pojazdów, Usługi naprawy rowerów, Usługi czyszczenia rowerów, Usługi
konserwacji rowerów, Usługi naprawy sprzętu sportowego,
Usługi czyszczenia sprzętu sportowego, Usługi konserwacji
sprzętu sportowego, Usługi naprawy sprzętu turystycznego,
Usługi czyszczenia sprzętu turystycznego, Usługi konserwacji sprzętu turystycznego, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 524870
(220) 2021 02 18
(731) PRZYBYSZ KAMIL, Paprotnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 advena-art

(531)

29.01.02, 27.05.01, 27.05.22, 27.01.06, 24.17.25, 26.11.09,
24.17.01
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia,
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], 17 Posągi i dzieła sztuki, 35 Usługi
w zakresie handlu: Usługi handlu detalicznego w zakresie
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro-
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duktów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi w zakresie
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki Usługi informacyjne
dla konsumentów: Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, Organizowanie subskrypcji
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel],
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich.
524955
(220) 2021 02 19
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO GROT J. GROT
SPÓŁKA JAWNA, Starowa Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROT
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Bekon, Cielęcina, Drób gotowany, Drób, nieżywy, Ekstrakty do zup, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe,
Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Gęś pieczona, Golonka,
Gnocchi na bazie ziemniaków, Gotowe dania warzywne,
Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe
posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe
produkty z warzyw, Gulasz wołowy, Indyk pieczony, Indyk,
Kaszanka, Kiełbasa swojska, Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski
konserwowane, Kiełbasy, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Klopsiki drobiowe, Kiszka (krwawa -) [kiełbasa], Koncentraty zup, Kotlety wieprzowe, Krokiety, Krojone warzywa, Krwawa kiszka, Kurczak gotowany,
Kurczak, Mięsa wędzone, Mięsne nadzienia do ciast, Mięso
gotowane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso pieczone, Mięso świeże,
Mięso wędzone, Mięso z indyka, Mięso solone, Mięso pokrojone w plastry, Owocowe nadzienia do ciast, Paczkowane
mięso, Pastrami, Pieczony drób, Pieczony kurczak, Pierożki
na bazie ziemniaków, Placki ziemniaczane, Placki smażone,
Pokrojone sałatki warzywne, Potrawy mięsne gotowane, Pulpety drobiowe, Pulpety, Pulpety wołowe, Pulpety z kurczaka,
Sałatka Cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki
gotowe, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Salceson, Schab wieprzowy, Steki wieprzowe,
Steki wołowe, Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), Świeży drób, Świeży indyk, Świeży kurczak, Szaszłyki, Udka z kurczaka, Warzywa przetworzone, Wędliny, Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia.
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524958
(220) 2021 02 19
BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WASOX
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, Żywność dietetyczna przystosowana do celów
medycznych, Napoje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Suplementy diety, Maści do celów
farmaceutycznych, Żele do celów farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Odżywcze suplementy diety,
Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów
medycznych, Plastry, Materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, Środki odkażające, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, Preparaty chemiczno - farmaceutyczne,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych: czopki, Kapsułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z opłatków farmaceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych,
Lekarstwa do picia, Napoje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Syropy
do użytku farmaceutycznego, Tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, Środki
bakteriobójcze i grzybobójcze, Środki antyseptyczne, Preparaty antyseptyczne po goleniu, Mydła dezynfekujące,
Mydła lecznicze.
(210)
(731)

524965
(220) 2021 02 19
ELLWART IZABELA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWO PRODUKCYJNE ELLWART, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBER COFFEE & BAKERY

(210)
(731)

(531) 25.07.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Przetwory owocowe w postaci dżemów,
Przetwory warzywne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Batony na bazie orzechów i nasion, Przekąski ziemniaczane, Przekąski owocowe i warzywne, Przekąski słone na bazie
mięsa, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 30 Wyroby piekarnicze, Chleb, Bułki, Pieczywo, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Wyroby piekarnicze mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Lody, Ciasto na wypieki, Wypieki, Czekolady i desery,
Zapiekanki, Kanapki, Mąka, Potrawy na bazie mąki, pizza,
makarony, spaghetti, lasagne, gnocchi, Naleśniki, pierogi,
Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słodkie, Herbata,
Kawa, Przetworzone zioła do celów spożywczych, 43 Usługi
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zaopatrzenia w żywność i napoje, Puby, Bary, Usługi barowe,
Bary szybkiej obsługi, Koktajlbary, Kafeterie, Cukiernie, Piekarnie, Kawiarnie, Restauracje, Restauracje samoobsługowe,
Pizzerie, Przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów
na zamówienie, Organizowania przyjęć gastronomicznych,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Catering, Doradztwo kulinarne, Usługi degustacji win i napojów alkoholowych.
(210) 525307
(220) 2021 02 26
(731) POSPIESZALSKI MAREK POLA ZAG, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Pola Zag
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z metali
szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla
dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali
szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki z metali
szlachetnych, Bransolety, Diademy, Diament [nieobrobiony],
Diamenty, Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne [klejnoty], Kolczyki do uszu, Kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane srebrem, Naszyjniki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie],
Naszyjniki „śliniaki”, Obrączki ślubne, Pierścienie jako ozdoby,
Pierścienie platynowe, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki w całości z drogich
kamieni, Pierścionki jako wyroby jubilerskie, Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Spinki do krawatów
z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów i krawatów, Spinki do mankietów pokryte metalami
szlachetnymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki
do mankietów wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wykonane ze złota, Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, Srebrne pierścionki, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby
jubilerskie dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby
jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie
wykonane ze srebra, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Złote
bransoletki, Złote kolczyki, Złote łańcuszki, Złote naszyjniki,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: osprzęt do lamp na podczerwień, sznury
do lamp [wyposażenie oświetleniowe], lampy fluorescencyjne w kształcie rury, abażury, abażury do lamp, abażury
do lamp stołowych, abażury do źródeł światła, chemiluminescencyjne pałeczki świetlne, czołówki, ekrany do nakierowywania światła, ekrany do regulowania światła, elektryczne
dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne instalacje
oświetleniowe do wnętrz, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wyładowcze, elektryczne lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne latarki, elek-
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tryczne lampy żarowe, elektryczne oprawy oświetleniowe
zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne
oświetlenie światłowodowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne światła nocne, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz,
elementy oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji
elektrycznej, fluorescencyjne elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, fluorescencyjne elementy oświetleniowe do wnętrz, instalacje oświetleniowe, kuliste klosze
do lamp, klosze do lamp, [kominki], klosze do lamp [kominki]
wykonane ze szkła, lampki biurkowe, lampki do czytania,
lampki nocne, lampki nocne [inne niż świeczki], lampki
oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampki przyczepiane do książki, lampy biurkowe, lampy do celów
oświetleniowych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy
do umieszczania nad umywalkami, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, lampy LED, lampy łukowe,
lampy łukowe [wyposażenie oświetleniowe], lampy kierujące
światło ku górze, klosze kuliste do lamp, lampy podłogowe,
lampy ścienne, lampy stojące, lampy stołowe, latarnie, latarnie ceramiczne, oprawki do lamp, osłony do lamp, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe,
osprzęt do żarówek, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie dekoracyjne, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie do montażu
na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe,
oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie ścienne, oświetlenie
sufitowe, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie
zewnętrzne, podstawy do lamp nieelektrycznych, podstawy
lamp, przenośne lampiony papierowe, przenośne lampy
[oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe],
stojące lampy, stojaki do lamp, sufitowe lampy wiszące, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria
damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria
do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria
do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria w postaci
koralików, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria],
bransoletki na kostkę, bransoletki z metali szlachetnych,
bransolety, diademy, diament [nieobrobiony], diamenty, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kamienie szlachetne
i półszlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki
do uszu, kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące, metale szlachetne, metale szlachetne i ich stopy, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki
„śliniaki”, obrączki ślubne, pierścienie jako ozdoby, pierścienie
platynowe, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki
pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, spinki do krawatów, spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, spinki do krawatów z metali szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do mankietów i krawatów, spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, spinki do mankietów, posrebrzane, spinki do mankietów
wykonane z imitacji złota, spinki do mankietów wykonane
ze złota, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyj-
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niki, srebrne pierścionki, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie dla
zwierząt, wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie pokryte
stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra,
wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, złote bransoletki, złote kolczyki, złote łańcuszki: złote naszyjniki, klipsy do krawatów,
breloki do kluczy ze skóry, zawieszki do breloków do kluczy,
breloki do kluczy z imitacji skóry, klipsy do listów, klipsy piór
wiecznych, klamerki, klipsy do papieru, zakładki i klipsy
do znakowania stron, podkładki do pisania z klipsem, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, organizery na biurko,
organizery [stojaki] na notatki, organizery do użytku biurowego, wieszaki na kapelusze, wieszaki na krawaty, wieszaki
na ubrania, wieszaki do ubrań, wieszaki do płaszczy, wieszaki
stojące do ubrań, wieszaki niemetalowe na węże, niemetalowe wieszaki do półek, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki
na klucze [meble], niemetalowe wieszaki do odzieży, wieszaki stojące na ubrania, wieszaki na części garderoby, wieszaki
na kapelusze [meble], wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki
na płaszcze [meble], stojaki, [wieszaki] na siodła, metalowe
wieszaki na kapelusze, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki na płaszcze [stojaki]
niemetalowe, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki na ubrania, nie z metalu, wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], stojaki [wieszaki] do przechowywania dywaników samochodowych, mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, haki do wieszaków
stojących na ubrania, haczyki, niemetalowe, do wieszaków
stojących na ubrania, wieszaki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, stojaki i wieszaki na narzędzia
z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525308
(220) 2021 02 26
GRZEGORZAK DARIUSZ, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
KAWUSZKA

(531) 11.03.04, 03.07.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa słodowa, Kawa liofilizowana,
Kawa niepalona, Czekoladowa kawa, Kawa nienaturalna,
Kawa mielona, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa,
Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Kawałki ciast, Torebki
z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawałeczki czekolady do deserów, Kawa w postaci całych ziaren, Cienkie kawałki ciasta do przyrządzania
tortilli, Suszone kawałki glutenu pszennego czyli fu, niegotowane, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Filtry w postaci
toreb papierowych wypełnione kawą, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], Herbata, Mate [herbata], Herbata nienaturalna, Herbata mrożona, Herbata szałwiowa, Herbata czarna, Herbata rooibos, Herbata oolong, Herbata oolong [herbata chińska], Herbata czarna [herbata angielska], Herbata zielona, Herbata chai, Herbata jaśminowa,
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Herbata rozpuszczalna, Herbata bezteinowa, Biała herbata,
Herbata lipowa, Herbata sfermentowana, Herbata miętowa,
Herbata imbirowa, Żółta herbata, Herbata do zaparzania,
Herbata Lapsang Souchong, Herbata Earl Grey, Herbata
w torebkach, Herbata sypka nielecznicza, Japońska zielona
herbata, Kapsułki z herbatą, Herbata z gryki, Herbata z rumianku, Herbata chryzantemowa czyli Gukhwacha, Herbata
z rozmarynu, Herbata z żeń-szenia, Herbata w torebkach nielecznicza, Herbata z liści jęczmienia, Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Daijeeling], Herbata Tie
Guan Yin, Herbata z wodorostów kelp, Biała herbata w proszku, Czarna herbata w proszku, Herbata Oolong w proszku,
Zielona herbata w proszku, Herbata z dzikiej róży, Azjatycka
herbata morelowa [maesilcha], Herbata limonkowa [loomi
tea], Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z kwiatu
lipy, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Prażona herbata jęczmienna mugi-cha, Herbata bez teiny słodzona słodzikami,
Herbata z białego lotosu Baengnyeoncha, Herbata z korzenia
łopianu Wooungcha, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata z czerwonego żeń-szenia, Chińska herbata z kolcowoju
[Gugijacha], Herbata mrożona nie do celów medycznych,
Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], Herbata z prażonego
ryżu brązowego [genmaicha], Sztuczna herbata [inna niż
do celów leczniczych], Herbata ze słonych sproszkowanych
wodorostów kombu-cha, Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata paczkowana [inna niż do celów
leczniczych], Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych],
Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów
leczniczych, Aromaty cytrynowe, Aromaty cytrynowe
do żywności lub napojów, Aromaty cytrynowe, inne niż oleje
eteryczne, Aromaty do ciast, Aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, Aromaty do herbaty, Aromaty do napojów, Aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], Aromaty
do serów, Aromaty do żywności, Aromaty do żywności [inne
niż olejki eteryczne], Aromaty kawowe, Wanilia [aromat], Kocanka [aromat], Aromaty waniliowe, Aromaty migdałowe,
Ryż aromatyzowany, Ocet aromatyzowany, Lody aromatyzowane alkoholem, Sorbety aromatyzowane alkoholem, Aromaty produkowane ze ślimaków, Aromaty, preparaty
do żywności, Aromaty produkowane z owoców, Aromaty
produkowane z drobiu, Aromaty produkowane z homarów,
Aromaty produkowane z krewetek, Aromaty produkowane
z marynat, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty aromatyczne do cukierków,
Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, Aromaty waniliowe do celów
kulinarnych, Owocowe aromaty, inne niż esencje, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Aromaty w formie sosów w proszku, Aromaty migdałowe, inne niż olejki
eteryczne, Aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, Bazy
do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], Aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Aromaty migdałowe
do żywności lub napojów, Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], Preparaty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, Preparaty aromatyczne
do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, Herbaty
aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], Roślinne
aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, Słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artyku-
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łów spożywczych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Naturalne aromaty dodawane do lodów inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne, Jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne
niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], Aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki
eteryczne], Syrop czekoladowy, Syrop smakowy, Syrop stołowy, Syrop kukurydziany, Syrop klonowy, Syrop spożywczy,
Syrop yacon, Syropy smakowe, Syrop do naleśników, Syropy
glukozowe spożywcze, Syropy i melasa, Polewa w postaci
syropu, Lepki syrop skrobiowy mizu-ame, Syrop skrobiowy
[do celów spożywczych], Syrop glukozowy do produkcji
żywności, Syrop kukurydziany do celów kulinarnych, Syrop
skrobiowy do celów kulinarnych, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syrop z melasy do celów kulinarnych, Syrop skrobiowy w proszku [do żywności], Fasola w syropie cukrowym
ama-natto, Syrop fruktozowy do wykorzystania w produkcji
żywności, Babki nasycane syropem, z aromatem rumowym
[Savarin], Syrop glukozowy do użytku jako słodzik do żywności, Syrop z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie
czekolady, Syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący
do żywności, Syrop glukozowy do użytku jako środek konserwujący do żywności, Słodycze z syropu z kukurydzy
w kształcie ziaren kukurydzy, Syrop glukozowy do użytku
jako środek do żywności wspomagający fermentowanie, Syrop glukozowy do użytku jako środek do żywności poprawiający jej strukturę, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: kawa, kawa słodowa,
kawa liofilizowana, kawa niepalona, czekoladowa kawa, kawa
nienaturalna, kawa mielona, kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, kawałki
ciast, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawałeczki czekolady do deserów, kawa w postaci całych ziaren, cienkie kawałki ciasta
do przyrządzania tortilli, suszone kawałki glutenu pszennego
fu, niegotowane, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, filtry
w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], herbata,
mate [herbata], herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbata szałwiowa, herbata czarna, herbata rooibos, herbata
oolong, herbata oolong [herbata chińska], herbata czarna
[herbata angielska], herbata zielona, herbata chai, herbata
jaśminowa, herbata rozpuszczalna, herbata bezteinowa, biała herbata, herbata lipowa, herbata sfermentowana, herbata
miętowa, herbata imbirowa, żółta herbata, herbata do zaparzania, herbata Lapsang Souchong, herbata earl grey, herbata w torebkach, herbata sypka nielecznicza, japońska, zielona
herbata, kapsułki z herbatą, herbata z gryki, herbata z rumianku, herbata chryzantemowa Gukhwacha, herbata z rozmarynu, herbata z żeń-szenia, herbata w torebkach nielecznicza, herbata z liści jęczmienia, herbata Darjeeling [indyjska
czarna herbata z prowincji Darjeeling], herbata Tie Guan Yin,
herbata z wodorostów kelp, biała herbata w proszku, czarna
herbata w proszku, herbata Oolong w proszku, zielona herbata w proszku, herbata z dzikiej róży, azjatycka herbata morelowa [maesilcha], herbata limonkowa [loomi tea], herbata
z eleuterokoku [Ogapicha], herbata z kwiatu lipy, herbata
z żeń-szenia [insamcha], prażona herbata jęczmienna mugi-cha, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata z białego lotosu Baengnyeoncha, herbata z korzenia łopianu Wooungcha, herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata z czerwonego żeń-szenia, chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha],
herbata mrożona nie do celów medycznych, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], yuja-cha [koreańska herbata
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miodowo-cytrusowa], herbata z prażonego ryżu brązowego
[genmaicha], sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów
kombu-cha, herbata jaśminowa, inna niż do celów lecznicach, herbata paczkowana [inna niż do celów lecznicach],
herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata
rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych],
herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych,
aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub
napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty
do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, wanilia [aromat], kocanka [aromat],
aromaty waniliowe, aromaty migdałowe, ryż aromatyzowany, ocet aromatyzowany, lody aromatyzowane alkoholem,
sorbety aromatyzowane alkoholem, aromaty produkowane
ze ślimaków, aromaty, preparaty do żywności, aromaty produkowane z owoców, aromaty produkowane z drobiu, aromaty produkowane z homarów, aromaty produkowane
z krewetek, aromaty produkowane z marynat, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty aromatyczne do cukierków, ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, wyciągi słodowe stosowane jako
aromaty, aromaty waniliowe do celów kulinarnych, owocowe aromaty, inne niż esencje, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, aromaty w formie sosów w proszku,
aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, aromaty migdałowe do żywności lub napojów,
aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], preparaty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych,
preparaty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych
nieleczniczych, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów
leczniczych], roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki
eteryczne], przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło,
przyprawa lub aromat, słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kawy do stosowania
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
naturalne aromaty dodawane do lodów inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne, jadalne aromaty do artykułów
żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż
esencje eteryczne lub olejki eteryczne], syrop czekoladowy,
syrop smakowy, syrop stołowy, syrop kukurydziany, syrop
klonowy, syrop spożywczy, syrop yacon, syropy smakowe,
syrop do naleśników, syropy glukozowe spożywcze, syropy
i melasa, polewa w postaci syropu, lepki syrop skrobiowy mizu-ame, syrop skrobiowy [do celów spożywczych], syrop
glukozowy do produkcji żywności, syrop kukurydziany
do celów kulinarnych, syrop skrobiowy do celów kulinarnych, syrop z agawy [słodzik naturalny], syrop z melasy do celów kulinarnych, syrop skrobiowy w proszku [do żywności],
fasola w syropie cukrowym ama-natto syrop fruktozowy
do wykorzystania w produkcji żywności, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], syrop glukozowy
do użytku jako słodzik do żywności, syrop z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, syrop glukozowy
do użytku jako środek żelujący do żywności, syrop glukozo-
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wy do użytku jako środek konserwujący do żywności, słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, syrop
glukozowy do użytku jako środek do żywności wspomagający fermentowanie, syrop glukozowy do użytku jako środek
do żywności poprawiający jej strukturę.
525309
(220) 2021 02 26
MOSKALENKO DOMINIK CUISINE,
Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKRETY SZEFA Kuchni
(210)
(731)

(531) 09.07.19, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Buliony, Wywar, bulion, Bulion wołowy, Buliony mięsne, Buliony [gotowe], Kostki bulionowe, Bulion z cielęciny, Preparaty do produkcji bulionu, Bulion w postaci granulek, Preparaty do produkcji bulionów, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych
jajek i bulionu czyli oden, 30 Sosy, Sos teriyaki, Sos brązowy,
Sos [jadalny], Sos serowy, Sos czekoladowy, Sos sojowy, Sos
chili, Sos pieprzowy, Sos chrzanowy, Pesto [sos], Sos tatarski,
Sos barbecue, Sos satay, Sos pikantny, Keczup [sos], Sos Worcestershire, Sos arachidowy, Sos Alfredo, Sosy sałatkowe,
Sosy pikantne, Sosy owocowe, Sosy zagęszczone, Sosy pomidorowe, Sosy chrzanowe, Sosy salsa, Słone sosy, Sosy
[przyprawy], Mięsne sosy, Sosy ziołowe, Sosy rybne, Sosy
grzybowe, Sosy curry, Gotowe sosy, Sos picante [ostry sos
pomidorowy], Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Sos z karczochów, Sos do pizzy, Sos w proszku, Keczup [sos pomidorowy], Sos do spaghetti, Sos słodko - kwaśny, Sos z ostryg,
Sos żurawinowy [przyprawa], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos
z krewetek, Sos do kebabów, Chrzan [sos przyprawowy], Sos
do taco, Sosy zawierające orzechy, Sosy w puszkach, Sosy
do makaronów, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy do sałatek,
Przeciery warzywne [sosy], Sosy do ryżu, Sosy do gotowania,
Sosy do pizzy, Sosy do kurczaka, Sosy w proszku, Pasty warzywne [sosy], Sos sambal czyli sos z czerwonej mielonej papryki, Sos suszony w proszku, Chutney [ostry, gęsty sos], Koreański sos sojowy [ganjang], Przyprawiony sos sojowy [chiyou], Sos sojowy z kombu, Ostry sos chili Sriracha, Papki warzywne jako sosy - żywność, Sosy o smakach orzechowych,
Sosy do mrożonych ryb, Sosy na bazie pomidorów, Przyprawy smakowe jako sosy, marynaty, Sosy z kremem truflowym,
Sosy na bazie majonezu, Sosy do polewania potraw, Preparaty do sporządzania sosów, Mieszanki do sporządzania sosów,
Sos z ostrej papryki chili, Sos przyprawowy na bazie ogórków, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Sosy
do sałatek zawierające śmietanę, Sosy do mięsa z grilla, Sosy
smakowe typu Hon-mirin, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Aromaty w formie sosów w proszku, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni,
Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Sambal
oelek czyli sos z czerwonej mielonej papryki, Mieszanka
przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], Słodkie sosy do de-
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serów na bazie mleka i żółtek czyli custard, Przyprawy, Papryka [przyprawy], Przyprawy suche, Przyprawy jadalne, Przyprawy spożywcze, Kocanka [przyprawy], Przyprawy korzenne, Zioła konserwowane [przyprawy], Chemiczne przyprawy
kuchenne, Przyprawy do pieczenia, Marynaty zawierające
przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy do pizzy,
Przyprawy w proszku, Ziarna sezamu [przyprawy], Przyprawy do kukurydzy prażonej, Pasta z soi [przyprawy], Dodatki
smakowe i przyprawy, Przyprawy do błyskawicznie gotowanej baraniny, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Przyprawy do makaronu na bazie warzyw, Przyprawy spożywcze składające się
głównie z ketchupu i salsy, Prażone i mielone ziarna sezamu
do użytku jako przyprawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie następujących towarów: sosy, sos teriyaki, sos brązowy, sos [jadalny], sos serowy, sos czekoladowy,
sos sojowy, sos chili, sos pieprzowy, sos chrzanowy, pesto
[sos], sos tatarski, sos barbecue, sos satay, sos pikantny, keczup [sos], sos Worcestershire, sos arachidowy, sos Alfredo,
sosy sałatkowe, sosy pikantne, sosy owocowe, sosy zagęszczone, sosy pomidorowe, sosy chrzanowe, sosy salsa, słone
sosy, sosy [przyprawy], mięsne sosy, sosy ziołowe, sosy rybne, sosy grzybowe, sosy curry, gotowe sosy, sos picante
[ostry sos pomidorowy], sosy sałatkowe do żywności [sosy],
sos z karczochów, sos do pizzy, sos w proszku, keczup [sos
pomidorowy], sos do spaghetti, sos słodko - kwaśny, sos
z ostryg, sos żurawinowy [przyprawa], sos jabłkowy [przyprawa], sos z krewetek, sos do kebabów, chrzan [sos przyprawowy], sos do taco, sosy zawierające orzechy, sosy w puszkach,
sosy do makaronów, sosy sałatkowe [dressingi], sosy do sałatek, przeciery warzywne [sosy], sosy do ryżu, sosy do gotowania, sosy do pizzy, sosy do kurczaka, sosy w proszku, pasty
warzywne [sosy], sos sambal czyli sos z czerwonej mielonej
papryki, sos suszony w proszku, chutney [ostry, gęsty sos],
koreański sos sojowy [ganjang], przyprawiony sos sojowy
[chiyou], sos sojowy z kombu, ostry sos chili Sriracha, papki
warzywne jako sosy - żywność, sosy o smakach orzechowych, sosy do mrożonych ryb, sosy na bazie pomidorów,
przyprawy smakowe jako sosy, marynaty, sosy z kremem truflowym, sosy na bazie majonezu, sosy do polewania potraw,
preparaty do sporządzania sosów, mieszanki do sporządzania sosów, sos z ostrej papryki chili, sos przyprawowy na bazie ogórków, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
sosy do sałatek zawierające śmietanę, sosy do mięsa z grilla,
sosy smakowe typu Hon-mirin, pikantne sosy, czatnej i pasty,
pikantne sosy używane jako przyprawy, aromaty w formie
sosów w proszku, gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni,
dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, sambal,
oelek czyli sos z czerwonej mielonej papryki, mieszanka
przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek czyli custard, przyprawy, papryka [przyprawy], przyprawy suche, przyprawy jadalne,
przyprawy spożywcze, kocanka [przyprawy], przyprawy korzenne, zioła konserwowane [przyprawy], chemiczne przyprawy kuchenne, przyprawy do pieczenia, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy do żywności, przyprawy
do pizzy, przyprawy w proszku, ziarna sezamu [przyprawy],
przyprawy do kukurydzy prażonej, pasta z soi [przyprawy],
dodatki smakowe i przyprawy, przyprawy do błyskawicznie
gotowanej baraniny, sól, przyprawy i dodatki smakowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, przyprawy
do makaronu na bazie warzyw, przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, buliony, wywar, bulion, bulion wołowy, buliony mięsne, buliony [gotowe], kostki
bulionowe, bulion z cielęciny, preparaty do produkcji, bulio-
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nu, bulion w postaci granulek, preparaty do produkcji bulionów, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu czyli oden, badania konsumenckie, analizowanie reakcji konsumentów, administrowanie programami lojalności konsumenta, konsultacje
dotyczące wyboru personelu, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje w zakresie zatrudnienia,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny
rynku, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, konsultacje
w zakresie badań biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi
konsultingowe związane z personelem, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi konsultacyjne
dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, udzielanie porad konsumenckich, dotyczących
produktów, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące,
zakładania przedsiębiorstw, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

525310
(220) 2021 02 26
KWAP ROBERT BEST DECOR, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
Bella Storia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: maski ochronne, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, koce do celów medycznych, koce medyczne do ochładzania pacjentów, koce
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medyczne do ogrzewania pacjentów, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła do badań
lekarskich, prześcieradła [przykrycia], stosowane w chirurgii,
prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła do przykrywania podczas operacji chirurgicznych, prześcieradła do użytku
na salach operacyjnych, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła używane przy
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt,
prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła wykonane z gumy używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła sterylne do użytku na pacjencie podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła z chłonnej
waty celulozowej do użytku podczas operacji chirurgicznych,
maski medyczne, maski chirurgiczne, maski na twarz do użytku
medycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego,
maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski ochronne na nos do użytku weterynaryjnego, maski ochronne na nos
do użytku dentystycznego, maski ochronne na twarz do użytku
dentystycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla
ochrony przeciwbakteryjnej, koce elektryczne, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, ręczniki
papierowe do rąk higieniczne ręczniki papierowe do rąk, prześcieradła wykonane z gumy [inne niż używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych], pościel, oprócz bielizny pościelowej, łóżka, pościel, materace, poduszki, pościel do łóżeczek
dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek
niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, poduszki, poduszki ciążowe, poduszki zapachowe, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki podróżne, poduszki z wypełnieniem, poduszki wypełnione włosiem, poduszki zapamiętujące kształt, poduszki na siedzenia, poduszki nadmuchiwane,
poduszki dmuchane, poduszki na krzesła, poduszki wspierające
szyję, poduszki pod kark, poduszki do siedzeń stadionowych,
poduszki na siedzenia stadionowe, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki do podpierania głowy, poduszki dla zwierząt
domowych, poduszki-podkładki na krzesła, japońskie poduszki
na podłogę czyli zabuton, zagłówki - poduszki dla niemowląt
[podpórki], poduszki w kształcie litery U, poduszki na siedzenia
do krzeseł, poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, maty
do drzemki [poduszki lub materace], poduszki zapobiegające
zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki dmuchane do spania, do celów
niemedycznych, poduszki wodne, inne niż do celów medycznych, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, [poduszki],
poduszki dmuchane jako meble [do celów niemedycznych],
poduszki do podpierania pleców, nie do celów medycznych,
poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, poduszki przystosowane do podtrzymywania twarzy [inne niż
do użytku medycznego], poduszki do podpierania do użytku
w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki do podpierania do użycia w samochodowych fotelikach
bezpieczeństwa dla dzieci, nadmuchiwane poduszki [inne niż
do użytku medycznego] do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane poduszki, [inne niż do celów medycznych] do umieszczenia wokół szyi, poduszki [inne niż do użytku medycznego]
do podpierania niemowląt w trakcie badania, podkładki z tworzyw sztucznych, podkładki sprężyste z tworzyw sztucznych,
kosze na ręczniki, pierze na pościel, dekoracyjne pokrycia
ochronne [narzuty chroniące od kurzu], artykuły tekstylne
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do użytku w gospodarstwie domowym, artykuły tekstylne
do użytku jako pościel, baldachimy jako bielizna pościelowa,
baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, bielizna do celów domowych, baldachimy [osłony na łóżka], bielizna
domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna frotowa, bielizna
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna kuchenna, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa
z papieru, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, bielizna stołowa, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, ceraty, dopasowane pokrowce na materace, dopasowane pokrowce na deski toaletowe [z tkanin lub
substytutów tkanin], draperie w postaci zasłon wykonanych
z materiałów tekstylnych, draperie w postaci zasłon, duże ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, dymka, dżersej [materiał], dziane
materiały oczkowe, dzianina, dzianiny elastyczne na bieliznę dla
pań, dzianiny elastyczne na górne części garderoby damskiej,
dzianiny elastyczne na odzież sportową, dzianiny elastyczne
na stroje gimnastyczne, dzianiny z przędzy bawełnianej, koce
do użytku na wolnym powietrzu, koce do łóżeczek dziecięcych,
koce dla zwierząt domowych, koce dla niemowląt, koce bawełniane, klejonka, kapy na łóżka, kapy na łóżka z bawełny, kapy
na łóżka ze sztucznych włókien, koce jedwabne, koce na kanapę, koce piknikowe, koce [podkłady] na materace, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki do owijania niemowląt,
kocyki dziecięce, kołdry, kołdry do łóżek, kołdry frotte, kołdry
półpuchowe, kołdry [poszwy], kołdry, [przykrycia], kołdry puchowe, kołdry wypchane gęsim pierzem, kołdry wypchane gęsim puchem, kołdry wypełnione jedwabiem, kołdry wypełnione piórami, kołdry z materiałów tekstylnych, kołdry zawierające
materiały wypełniające, kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, konopne płótno, koronkowe maty stołowe
nie z papieru, kotary na drzwi [zasłony], materiał ręcznikowy, jedwabne koce na łóżka, tkaniny tekstylne do wyrobu koców, pościel, papierowa pościel jednorazowa, jednorazowa pościel tekstylna, pościel jako materiały tekstylne, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], osłony do łóżek dziecięcych [pościel], tkaniny
pościelowe w formie śpiworów, tkaniny tekstylne do użytku
w produkcji pościeli, materiały tekstylne w belach używane
do produkcji nakryć do pościeli, prześcieradła, profilowane prześcieradła, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła z lambrekinem,
prześcieradła na łóżka, prześcieradła z papieru, prześcieradła
kąpielowe jako ręczniki, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych,
prześcieradła do wyścielania śpiworów, prześcieradła na łóżka
z lambrekinem, prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, ozdobne poszewki
na poduszki, papierowe poszewki na poduszkę, poszewki
na poduszki do spania, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], materiały na poszewki na poduszki, poszwy na kołdry
i kołdry puchowe, poszwy na kołdry, narzuty puchowe [kołdry],
poszwy na kołdry puchowe, tekstylne poszwy na kołdry, podkłady na łóżko, narzuty, narzuty trykotowe, narzuty pikowane,
narzuty frotte, narzuty na futony, narzuty z frotte, narzuty na łóżko, narzuty na łóżka, puchowe narzuty [przykrycia], narzuty jako
pokrowce na meble, narzuty na łóżka [lambrekiny], narzuty
do łóżeczek dziecięcych, papierowe narzuty na łóżka, pokrowce
i narzuty na meble, kapy na łóżka [narzuty], narzuty ochronne
na meble ogrodowe, ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, wymienne pokrowce ochronne na siedzenia mebli
[narzuty], narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych,
ręczniki, ręczniki frotte, ręczniki tureckie, ręczniki golfowe, ręczniki kuchenne, ręczniki plażowe, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki do rąk, ręczniki do twarzy, ręczniki z kapturem, ręczniki plażowe [tekstylne], ręczniki [duże, kąpielowe], kuchenne ręczniki [tekstylne], tekstylne ręczniki kuchenne, mate-
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riały ręcznikowe [tekstylne], ręczniki kąpielowe do owijania,
ręczniki [tekstylne] przystosowane do dozowników, ścierki
do osuszania szkła [ręczniki], ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, ręczniki-turbany do suszenia włosów,
ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, ręczniki do rąk
z materiałów tekstylnych, ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji ręczników, narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego,
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, krótkie okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, dywany, dywany [tekstylne], dywanik modlitewny, dywaniki futrzane, podbicia dywanowe, wykładzina dywanowa, podkłady dywanowe, dywaniki łazienkowe, chodniki dywanowe, podkłady pod dywany,
podkładki pod dywany, podłoża pierwotne dywanu, wykładziny podłogowe [dywany], mozaika do dywanów, podkłady pod
dywaniki, dywaniki na podłogi, maty łazienkowe [dywaniki],
płytki podłogowe dywanowe, dywany wełniane ręcznie robione, dywany, chodniki i maty, orientalne dywaniki nietkane czyli
mosen, dywaniki podłogowe do samochodów, dywaniki podłogowe do pojazdów, dywaniki i maty samochodowe, podkładki pod wykładziny dywanowe, płytki do łazienki [dywanowe],
podklejka do płytek dywanowych, płytki dywanowe wykonane
z gumy, płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, płytki dywanowe do pokrywania podłóg, płytki dywanowe wykonane
z tworzyw sztucznych, materiał antypoślizgowy do użytku pod
dywanami, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, łóżka,
łóżka szpitalne, łóżka przenośne, łóżka drewniane, składane łóżka, łóżka składane, łóżka dziecięce, łóżka polowe, regulowane
łóżka, łóżka piętrowe, łóżka sako, wodne łóżka, łóżka plażowe,
materace łóżkowe, łóżka do masażu, konstrukcje drewniane łóżka, meble zawierające łóżka, łóżka futonowe [meble], łóżka
ze schowkiem [szufladami], łóżka turystyczne dla dzieci, łóżka
składane dla dzieci, fotele rozkładane w łóżka, łóżka, pościel materace, poduszki, przenośne łóżka dla niemowląt, łóżka plażowe
z osłonami przeciwwiatrowymi, łóżka zawierające materace
z wkładem sprężynowym, meble z opcją zmieniania w łóżka,
łóżka wodne nie do celów leczniczych, łóżka wodne, nie do celów medycznych, hybrydowe łóżka stanowiące łóżka wodne
o miękkich brzegach [inne niż do użytku medycznego], łóżka
przystosowane do użytku osób z trudnościami w poruszaniu
się, łóżka przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami
w poruszaniu się, materace, materace piankowe, materace
ogniotrwałe, materace dmuchane, materace kempingowe, materace sprężynowe, materace [inne niż materace położnicze],
materace dmuchane kempingowe, pływające nadmuchiwane
materace, nakładki na materace, piankowe materace kempingowe, podstawy pod materace, materace z lateksu, materace nadmuchiwane kempingowe, materace typu futon [inne niż materace położnicze], nakładki wierzchnie na materace, wierzchnie
nakładki na materace, materace sprężynowe do łóżek, materace
dmuchane, do celów niemedycznych, sprężynowa podstawa
materaca [box spring], materace wykonane z elastycznego
drewna, zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, maty kempingowe do spania [materace], materace puchowe z pierzem
[piernaty], maty do drzemki [poduszki lub materace], materace
dmuchane, nie do celów medycznych, materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, przenośne materace
do użytku w samochodach, karnisze do firanek, sprzęt do firan
i zasłon, karnisze, drążki do firan i zasłon, rozsuwane szyny z tworzyw sztucznych do firanek, bambusowe zasłony, zasłony bambusowe, zasłony z koralików, haczyki na zasłony prysznicowe,
zasłony jako sznury do podwiązywania, zasłony dekoracyjne
z koralików, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, zasłony tekstylne do ochrony przed wiatrem, obrusy,
obrusy niepapierowe, obrusy tekstylne, ceraty [obrusy], jedno-
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razowe obrusy tekstylne, obrusy z adamaszku, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych,
firanki koronkowe, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych, zasłony, zasłony prysznicowe, zasłony winylowe, zasłony tekstylne, lambrekiny, [zasłony], zasłony plisowane, zasłony
jako kotary, zasłony zaciemniające, zasłony okienne, zasłony gotowe, zasłony do natrysków, tkaniny na zasłony, materiały na zasłony, gotowe zasłony tekstylne, ognioodporne tekstylne zasłony prysznicowe, zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, zasłony
z tworzyw sztucznych, zasłony z materiałów tekstylnych, kotary
na drzwi [zasłony], zasłony prysznicowe z tworzyw sztucznych,
tkaniny zbliżone do pluszowych [zasłony], zasłony wykonane
z materiałów tekstylnych, zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, małe zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zasłony z tworzyw sztucznych do kabin prysznicowych, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, materiały tekstylne do użytku jako zasłony
do okien.
525333
(220) 2021 03 01
WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) GALERIA SMAKU
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

525335
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT AUTOPOMOC

(210)
(731)

(531) 18.01.07, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525336
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT CASCO
(210)
(731)
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(531) 18.01.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525337
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT DOM
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(540) FIT PODRÓŻ

(210)
(731)

(531) 01.05.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525340
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT polisa

(210)
(731)
(531) 07.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525338
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT linia

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525341
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT ZDROWIE
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525339
(220) 2021 03 01
BIK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 26.11.13, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach ubezpieczeń,
Informacja, doradztwo i analizy w sprawach finansowych,
Inwestycje kapitałowe, Usługi i fundusze powiernicze, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, tworzenie funduszy
emerytalnych.
525344
(220) 2021 03 01
BESTERDA VEL BESZTERDA JOANNA DORADCA
MIESZKANIOWY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doradca mieszkaniowy

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu
partnerów handlowych, Usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Organizowanie
targów w celach handlowych oraz reklamowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych, 36 Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Szacowanie majątku nieruchomego,
Dzierżawa majątku nieruchomego, Wynajmowanie obiektów mieszkalnych, użytkowych, handlowych i przemysłowych, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo-przemysłowych, Obrót nieruchomościami
oraz pośrednictwo w tym zakresie, Usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, Usługi
ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Analizy finansowe, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, 42 Usługi w następującym zakresie:
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, Usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, Usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Badania
techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych,
Prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, Doradztwo oraz
projektowanie budowlane, Planowanie urbanistyczne,
Ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie
budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, Usługi
w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych,
biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, Usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego.
525346
(220) 2021 03 01
POWIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klawo

(210)
(731)

Nr ZT14/2021

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi public
relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie
konkursami w celach reklamowych, Agencje reklamowe,
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej
bazie danych, Agencja public relations, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy,
Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Marketing imprez i wydarzeń, Opracowanie koncepcji marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Planowanie strategii
marketingowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Reklama,
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Teksty - tworzenie reklamowych i sponsorowanych,
Testowanie marki, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji marketingowych, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi promocyjne i reklamowe,
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi
reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe
on-line, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, Zarządzanie promocją sławnych
osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób
trzecich, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, Świadczenie usług porównania cen
on-line, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Doradztwo
naukowe, Doradztwo technologiczne, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(210)
(731)

525348
(220) 2021 03 01
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowny)
(540) KEB DOG
(510), (511) 30 Kanapki z parówką [hot dog].
(210)
(731)
(540)
(540)

525352
(220) 2021 03 01
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PACZK@ W PUNKT

39

we do celów weterynaryjnych, Odczynniki biologiczne
co celów weterynaryjnych, Dodatki odżywcze do celów
weterynaryjnych, Środki dezynfekujące do celów weterynaryjnych, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Witaminy dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywości dla zwierząt, Preparaty z pierwiastkami
śladowymi dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Pasza dla
zwierząt tucznych.
525354
(220) 2021 03 01
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTUNA BET ON GAMES
(210)
(731)

(531)

21.01.16, 22.01.05, 22.01.25, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 6 Pojemniki metalowe (magazynowanie, transport), Skrzynki na listy metalowe, 9 Elektroniczne tablice
wyświetlające, Ekrany wideo, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, 12 Drony dostawcze, Furgony [pojazdy], Nadwozia pojazdów, Nadwozia
samochodowe, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pokrowce na pojazdy (dopasowane), Przyczepki rowerowe, Przyczepy (pojazdy), Samochody, Samochody autonomiczne,
Ciągniki, Ciężarówki, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Badania rynkowe, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Marketing ukierunkowany, Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 39 Dostarczanie paczek, Frankowanie przesyłek pocztowych, Informacja o składowaniu,
Informacja o transporcie, Pakowanie prezentów, Pakowanie
towarów, Składowanie towarów, Transport.
525353
(220) 2021 03 01
RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VETRA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Leki
do celów weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Płyny do celów
weterynaryjnych, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Antyseptyki, Detergenty do celów medycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Leki do celów weterynaryjnych, Olejki lecznicze, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Pasza
lecznicza dla zwierząt, Płyny do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty weterynaryjne, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Środki do mycia bydła [Insektycydy], Preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego,
Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty
higieniczne do celów weterynaryjnych, Preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty aminokwaso-

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama banerowa, Reklama zewnętrzna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, Reklamy radiowe i telewizyjne,
41 Usługi hazardowe on-line, Hazard.
525355
(220) 2021 03 01
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTUNA BETONGAMES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama banerowa, Reklama zewnętrzna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, Reklamy radiowe i telewizyjne,
41 Usługi hazardowe on-line, Hazard.
(210) 525360
(220) 2021 03 02
(731) ORLICKA MILENA, Komorowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) For Your Home

(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 Drobne wyroby niemetalowe, Drewniane gałki do drzwi, Drewniane uchwyty do szuflad, Drewniane znaczniki do roślin, Etykiety z tworzyw sztucznych, Formy gipsowe
do odlewania materiałów ceramicznych, Formy z tworzyw
sztucznych do produkcji mydła, Gałki ceramiczne, Gałki
do drzwi, niemetalowe, Gałki do drzwi porcelanowe, Gałki
drewniane, Gałki szklane, Gliniane uchwyty do szuflad, Haczyki do ścian z materiałów niemetalowych, Haczyki do wieszania
makat niemetalowe, Haczyki na zasłony prysznicowe, Haki
niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka do zasłon prysznicowych,
Listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów
i zdjęć, Listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, Maty wyjmowane do zlewów, Niemetalowe haczyki do wieszania makat, Niemetalowe haczyki łazienkowe,
Niemetalowe haczyki na ręczniki, Niemetalowe haczyki wkręcane, wygięte, Niemetalowe korki do wanien, Niemetalowe
podwieszane pręty do wieszania artykułów, Niemetalowe pojemniki na chusteczki [mocowane na stałe], Odbojniki drewniane do drzwi, Podpórki do roślin lub drzew, Podkładki z tworzyw sztucznych, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew,
Podpory do drzew niemetalowe, Podpory do roślin, Podpory
do sznurów do suszenia bielizny, z drewna lub tworzyw
sztucznych, Pokrętła z tworzyw sztucznych [gałki], Poręcze
do wanien, niemetalowe, Poręcze niemetalowe, Poręcze
prysznicowe, niemetalowe, Przyssawki z tworzyw sztucznych,
Ręczne składane wachlarze, Sznury do suszenia bielizny wsporniki, z drewna lub tworzyw sztucznych, Tace niemetalowe, Tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej, Uchwyty ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad
i mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, Uchwyty ceramiczne
do szuflad, Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty
do wanny, niemetalowe, Uchwyty porcelanowe, Uchwyty
porcelanowe do szuflad, Uchwyty przyssawkowe [mocowania], Uchwyty szklane do szuflad, Uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, Wachlarze, Wiatrowskazy niemetalowe, Wachlarze nieelektryczne, Wieszaki na rośliny, niemetalowe, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki niemetalowe na węże,
Wkładki do zlewozmywaków, Zawieszki do luster, niemetalowe, Zawieszki do obrazów, niemetalowe, Znaczniki do roślin
z tworzyw sztucznych, Bambus, Bursztyn, Macica perłowa,
Macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, Muszle [materiał przetworzony lub częściowo przetworzony], Rattan [materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], Rotang
[trzcinopalma, ratan], Sztuczne rogi, Taśmy drewniane, Taśmy
korkowe, Trzcina [materiał do wyplatania], Trzcina [materiał surowy lub częściowo przetworzony], Tyczki bambusowe, Wiklina, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzone szkło),
Meble łazienkowe, Ramy, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Żaluzje do wnętrz oraz
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Altany [meble], Arkusze z siatki z tworzyw
sztucznych do wyściełania półek, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Barki ruchome [meble], Biblioteczki [regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka
i stoły, Biurka z regulacją wysokości, Biurka modułowe [meble],
Boazeria meblarska, Części półek niemetalowe, Dekoracyjne
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listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dekoracyjne
listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane komody pokryte papierem
ozdobnym, Drewniane półki i stojaki [meble], Drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, Dywanowe podkładki
ochronne pod nogi mebli, Duże wyściełane fotele, Elementy
meblowe, Elementy wnętrza szaf, Etażerki, Fotele biurowe, Fotele, Filcowe podkładki pod nogi mebli, Fotele bujane, Fotele
wypoczynkowe, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Garderoby, Kanapy, Komódki z szufladami, Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli do salonu,
Komputerowe stanowiska pracy [meble], Kredensy [meble],
Kredensy, toaletki, komody, Krzesła, Krzesła na kółkach, Krzesła
składane, Kufry [szafki], Kwietniki [meble], Krzesła stołowe,
Ławki, Ławki do keyboardu, Ławki fortepianowe, Ławki metalowe, Ławki z półkami, Leżaki, Lustra i lusterka stojące, Małe
dwuosobowe kanapy, Materiał do wykładania szuflad z tworzyw sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych na brzegi
półek, Meble antyczne, Meble, Meble do oranżerii, Meble
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia,
Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe
i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble
drewniane, Meble gięte, Meble komputerowe, Meble kuchenne, Meble nadmuchiwane, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe
wykonane z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna,
Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble rattanowe, Meble sypialne, Meble tapicerowane, Meble w stylu
antycznym, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane głównie
ze szkła, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meble wykonane ze stalowych rurek, Meble wypoczynkowe,
Meble z listewek, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble
z przegrodami na butelki [barki], Meble z tworzyw sztucznych,
Meble ze szkła, Meblowe półki, Miniaturowe meble wykonane
z drewna, Miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, Mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, Nadmuchiwane meble, Nakładki siedzeniowe jako części mebli, Nakrycia
z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Nakrycia
na siedzenia [uformowane] na meble, Narożniki [meble], Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe dozowniki do serwetek, mocowane na stałe, Niemetalowe
narożniki ochronne nakładane na meble, Niemetalowe podpórki do półek, Niemetalowe półki ścienne [meble], Niemetalowe uchwyty do mebli, Niemetalowe uchwyty do szuflad,
Niemetalowe wieszaki do półek, Niemetalowe wsporniki
do półek stanowiące części mebli, Niemetalowe wsporniki
półek, Niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, Okolicznościowe stojaki na kwiaty, Osłony do kominków, Parawany [meble], Pływające nadmuchiwane siedzenia,
Podnóżki, Podnóżki [taborety], Podpórki do książek [meble],
Podpórki pod książki, Podpórki do półek niemetalowe, Podstawki pod książki, Podstawki pod laptopy, Poduszki na krzesła,
Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Pokrowce na odzież
[magazynowanie], Pokrowce na odzież [szafa], Pokrycia
ochronne na meble [dopasowane], Pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, Półki do pisania, Półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Półki [meble], Półki metalowe, Półki
na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki niemetalowe
[meble], Półki ścienne [konstrukcje] metalowe, Półki ścienne

Nr ZT14/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne [meble], Półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, Półki
wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, Półki z metalu
[meble], Półki z niemetalowych materiałów [meble], Pościel
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], Postumenty [meble], Postumenty pod doniczki na rośliny, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Profile i ornamenty wytłaczane
z tworzyw sztucznych do mebli, Przenośne biurka, Przenośne
podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, Przenośne pulpity
do pisania [meble], Pudełka drewniane do przechowywania
zabawek, Pudełka na zabawki [meble], Pudła do przechowywania [meble], Pudła do przechowywania poduszek [meble],
Pufy [meble], Pudła na zamek [meble], Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, Pulpity do książek [meble], Pulpity do pisania, Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Pulpity [meble],
Ramy do mebli, Regały, Regały do przechowywania, Regały
drewniane [meble], Regały [meble], Regały metalowe, Regały
metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, Regały składane, Regały z metalu [meble], Reprodukcje mebli antycznych,
Rozkładane fotele, Rozkładane kanapy, Ruchome podstawy
[meble], Ruchome półki do przechowywania [meble], Ruchome przesłony (ekrany) [meble], Sekcje boazeryjne do mebli,
Siedzenia, Siedzenia dla dzieci, Siedzenia [meble], Siedzenia
metalowe, Skrzynie, Skrzynie do przechowywania [meble],
Skrzynie [meble], Skrzynie niemetalowe, Skrzynki drewniane
do przechowywania zabawek, Skrzynki i pudełka na zabawki,
Skrzynki na narzędzia [meble], Skrzynki na zabawki, Sofy,
Sprzęt biurowy [meble], Stanowisko pracy z komputerem [meble], Stojaki do butelek, Stojaki będące meblami wykonane
z materiałów niemetalowych, Stojaki do komputerów, Stojaki
do parasoli przeciwsłonecznych, Stojaki do przechowywania
czasopism [meble], Stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw
sztucznych, Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, Stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania,
Stojaki na broszury [meble], Stojaki na broszury [w postaci mebli], Stojaki na czasopisma, Stojaki na doniczki z kwiatami, Stojaki na drewno opałowe, Stojaki na głośniki [meble], Stojaki
na korespondencję [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki
na kwiaty, Stojaki na parasole, Stojaki na telefony [meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki na żywność, Stojaki obrotowe
[meble], Stojaki podporowe [meble], Stojaki, półki, Stojaki, półki
[meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie
z tworzywa sztucznego, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliczki na kolana, Stoliczki pod laptopy, Stoliki, Stoliki do herbaty,
Stoliki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki na kółkach do serwowania, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki pod umywalkę [meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki ruchome pod komputery, Stoliki salonowe, Stoliki składane, Stoliki z mozaiką,
Stołki barowe, Stołki obrotowe, Stoły, Stoły do użytku w ogrodach, Stoły piknikowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania przedmiotów, Szafki do przechowywania ziemniaków, Szafki do przechowywania materiałów,
Szafki do przechowywania [meble], Szafki do sypialni, Szafki
dźwiękoszczelne [meble], Szafki kuchenne, Szafki [meble],
Szafki metalowe, Szafki metalowe [meble], Szafki na buty, Szafki na klucze, Szafki na klucze [meble], Szafki na kosze na odpadki, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafki na płyty
[meble], Szafki na serwisy do herbaty, Szafki na ubrania, Szafki
nocne, Szafki ścienne, Szafki z lustrami, Szafki zamykane, Szafki
ze schowkami, Szafy, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Szuflady do komódki
do układania w stosy, Szuflady do przechowywania kart, Szuflady do przechowywania [meble], Szuflady metalowe [części
mebli], Szuflady na pieniądze niemetalowe, Tablice do zawie-
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szania kluczy, Tablice w postaci mebli, Taborety, Taborety robocze, Taborety ruchome [meble], Tace na buty [meble], Taborety wędkarskie, Toaletki, Toaletki [meble], Toaletki z trzema
lustrami, Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Uchwyty
do szuflad niemetalowe, Uchwyty z tworzyw sztucznych
do mebli, Unoszące się na wodzie [nadmuchiwane] siedzenia,
Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaczki na klucze [meble],
Wieszaki na klucze [meble], Wieszaki na krawaty, Witryny, Wózki barowe [meble], Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble],
Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe
ścianki działowe, Wózki barowe ruchome do podawania herbaty, Wózki [meble], Wózki meblowe, Wsporniki do mebli niemetalowe, Wsporniki do półek metalowe [części mebli],
Wsporniki do półek niemetalowe stanowiące części mebli,
Wsporniki do półek niemetalowe [części mebli], Wsporniki
niemetalowe do mebli, Wsporniki, niemetalowe, do mebli,
Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
Wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble,
Wyroby wikliniarskie, Wysokie siedzenia [meble], Wysokie stołki [meble], Wyroby stolarskie, Zagłówki [meble], Zatrzaski
do mebli, niemetalowe, Zestawy mebli, Zewnętrzne meble,
Manekiny, manekiny krawieckie, Cyfry wykonane z tworzyw
sztucznych na meble, Cyfry wykonane z tworzyw sztucznych
na budynki, Drewniane szyldy, Drewniane uchwyty do szyldów, Gabloty [meble], Litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, Manekiny
do wystaw sklepowych, Meble do celów wystawowych, Numery domów niemetalowe, Numery domów nieświecące,
niemetalowe, Numery wykonane z tworzyw sztucznych
na budynki, Półki na klawiatury komputerowe, Serwantki kuchenne, Stojaki na książki kucharskie, Identyfikacyjne tabliczki
niemetalowe, Stojaki do przechowywania materiałów drukowanych, Tablice do prezentacji, Tabliczki [dekory] z tworzyw
sztucznych, Tabliczki imienne na drzwi, niemetalowe, Tabliczki
wykonane z drewna, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe]
z drewna lub tworzyw sztucznych, Skrzynki drewniane,
Skrzynki na butelki [inne niż metalowe], Skrzynki z tworzyw
sztucznych, Szkatułki, Dekoracyjne skrzynki drewniane, Donice drewniane w postaci skrzyń, Dozowniki do ręczników mocowane na stałe, Dozowniki na chusteczki higieniczne,
nie z metalu [mocowane na stałe], Dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, Dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], Dozowniki stałe
do ręczników niemetalowe, Drewniane pudła i pudełka
do przechowywania, Drewniane skrzynie, Elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych do transportu płynów, Elementy
z tworzyw sztucznych do pojemników do pakowania, Giętkie
pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, Kasetki wykonane z drewna, Kasetki, nie z metalu, Kosze
bambusowe do celów przemysłowych, Kosze do przechowywania, nie z metalu, Kosze drewniane, Kosze niemetalowe
[inne niż kosze na śmieci], Kosze z tworzyw sztucznych [inne
niż kosze na śmieci], Materiał z tworzyw sztucznych do wyściełania bagażu, Miski z tworzyw sztucznych, Niemetalowe
pojemniki do przechowywania, Niemetalowe pudła do przechowywania, Niemetalowe skrzynki na butelki, Niemetalowe
skrzynki na narzędzia [puste], Ochronne pojemniki z materiałów niemetalowych do przechowywania towarów, Opakowania drewniane do butelek, Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, Pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojemniki na jajka
[opakowania] z tworzyw sztucznych, Pojemniki na lekarstwa
z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], Pojemniki niemetalowe w postaci
beczułek, Pojemniki niemetalowe w postaci kubłów, Pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych,
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Pojemniki w formie pudełek wykonanych z drewna, Pojemniki
z trzciny, Przenośne zbiorniki na wodę [pojemniki] z tworzyw
sztucznych, Pudełeczka na upominki rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, Pudełka do pakowania, płaskie
[drewno], Pudełka do pakowania w płaskiej postaci [tworzywa
sztuczne], Pudełka do pakowania w płaskiej postaci [drewno],
Pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, Pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, Pudełka do pakowania złożone [tworzywa sztuczne], Pudełka do pakowania
złożone [z tworzyw sztucznych], Pudełka do pakowania złożone [z drewna], Pudełka do pakowania złożone [drewno], Pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], Pudełka
do przechowywania [drewno], Pudełka do przenoszenia niemetalowe, Pudełka do układania jedno na drugim [z tworzyw
sztucznych], Pudełka do układania jedno na drugie [tworzywa
sztuczne], Pudełka do układania jedno na drugie [drewniane],
Pudełka drewniane, Pudełka drewniane do układania w stosy,
Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pudełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, Pudełka ozdobne
z tworzyw sztucznych, Pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna,
Pudełka składane do pakowania [drewno], Pudełka składane
do pakowania [tworzywo sztuczne], Pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], Pudełka z drewna, Pudełka
z drewna powlekanego papierem, Pudełka z laminowanego
plastiku, Pudełka z prasowanego włókna przystosowane
do układania w stosy, Pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, Pudełka z tworzyw sztucznych, Pudełka z tworzyw sztucznych do układania w stosy, Pudełka z tworzyw
sztucznych do pakowania, Skrzynie wykonane z drewna
do przechowywania, Skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, Skrzynki do pakowania wykonane
z drewna, Skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych,
Skrzynki na lekarstwa, Skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki narzędziowe nie z metalu, Skrzynki narzędziowe
niemetalowe [puste], Skrzynki narzędziowe niemetalowe,
Skrzynki niemetalowe na butelki, Skrzynki niemetalowe na narzędzia, Skrzynki z zamkiem niemetalowe, Szafki do przechowywania żywności, Szafki na bagaż, Szkatułki wykonane z macicy perłowej, Szkatułki wykonane z trzciny, Szkatułki z bursztynu, Szkatułki z muszli, Szkatułki z wikliny, Szkatułki z trzciny,
Tace drewniane przystosowane do układania w stosy, Tace
z tworzyw sztucznych przystosowane do układania w stosy,
Tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności, Wiadra drewniane, Wkładki z tworzyw sztucznych do użytku jako wyłożenia pojemników, Zamknięcia
do pojemników, Dekoracje do ciast wykonane z tworzyw
sztucznych, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracje z tworzyw sztucznych
do ciast, Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Dzieła sztuki z bambusa, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki z korka, Dzieła sztuki ze słomy, Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Dzwonki wietrzne, Figurki
drewniane, Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wykonane z cementu gipsowego, Figurki wykonane
z gipsu, Figurki wykonane z pochodnych gipsu, Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z żywicy
drzewnej, Figurki z drewna, Figurki z wosku, Figurki z żywicy,
Figurki z żywicy odlewane na zimno, Figury drewniane, Figury
odlewane z tworzyw sztucznych, Figury z tworzyw sztucznych, Figury z wosku, Imitacje produktów żywnościowych
z tworzyw sztucznych, Kule ogrodowe, Kuranty wiatrowe [dekoracja], Miniaturowe modele samochodów [ozdoby] z drewna, Modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
Modele figurek [ozdoby] wyrabiane z gipsu, Modele figurek
[ozdoby] z drewna, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele
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figurek [ozdoby] z wosku, Modele ozdobne z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z gipsu, Modele [ozdoby]
wykonane z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Modele [ozdoby] z wosku, Modele
pojazdów [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, Modele
pojazdów [ozdoby] wyrabiane z wosku, Modele pojazdów
[ozdoby] wyrabiane z tworzyw sztucznych, Modele pojazdów
[ozdoby] z drewna, Modele pojazdów [ozdoby] zrobione
z gipsu, Modele samochodów [ozdoby] z wosku, Modele samochodów [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele samochodów [ozdoby] z gipsu, Modele samochodów [ozdoby]
z syntetycznej żywicy, Modele samochodów [ozdoby] zrobione z drewna, Modele samolotów [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele samolotów [ozdoby] z drewna, Modele samolotów [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele w zmniejszonej
skali [ozdoby] z gipsu, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby]
z drewna, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z wosku, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele wykonane z drewna [ozdoby], Modele zwierząt [ozdoby]
z wosku, Modele zwierząt [ozdoby] z tworzyw sztucznych,
Modele zwierząt [ozdoby] z gipsu, Modele zwierząt [ozdoby]
z drewna, Ozdobne figurki akcji z drewna, Ozdobne figurki akcji z gipsu, Ozdobne figurki akcji z tworzyw sztucznych,
Ozdobne figurki akcji z wosku, Ozdobne figurki wykonane
z wosku, Ozdobne figurki wykonane z gipsu, Ozdobne figurki
wykonane z drewna, Ozdobne modele wykonane z gipsu,
Ozdobne modele wykonane z drewna, Ozdobne modele wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, Ozdobne rzeźby wykonane
z drewna, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Ozdobne
zakończenia drążków do zasłon, Ozdoby do ciast z tworzyw
sztucznych, Ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych,
Ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób
na drzewka, Ozdoby [posągi] zrobione z wosku, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby ścienne z wosku, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, Ozdoby z drewna na środek stołu, Ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, Popiersia
z drewna, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Popiersia z gipsu, Popiersia z tworzyw sztucznych,
Popiersia z wosku, Posągi z drewna, Posągi z tworzyw sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
Przylepne ozdoby z drewna na ściany, Przylepne ozdoby z wosku na ściany, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z drewna,
Rzeźby wykonane z gipsu, Rzeźby wykonane z tworzyw
sztucznych, Rzeźby wykonane z wosku, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z tworzyw sztucznych, Rzeźby z wosku, Statuetki wykonane z żywic syntetycznych, Statuetki z bursztynu, Statuetki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Statuetki
z gipsu, Szkło do użytku w oprawianiu dzieł sztuki, Tablice
ozdobne wykonane z gipsu, Tablice ozdobne wykonane
z tworzyw sztucznych, Tablice ozdobne wykonane z wosku,
Trofea drewniane, Trofea wykonane z tworzyw sztucznych,
Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Wyroby artystyczne wykonane z wosku, Wyroby rzeźbione z wosku, 21 Atomizery do użytku w gospodarstwie domowym, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Dozowniki chusteczek do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, Dozowniki
do kosmetyków, Dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki do płynów stosowane z butelkami, Dozowniki do przechowywania
papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki kremów
do pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła, Dozowniki mydła
do rąk, Dozowniki mydła w płynie, Dozowniki papieru toaletowego, Dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane na stałe,
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Dozowniki szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic, Drążki
na ręczniki, Drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Kosze na ręczniki, Metalowe pudełka do dozowania ręczników
papierowych, Miednice do płukania, Miednice łazienkowe [naczynia], Miednice [naczynia], Miseczki, Miseczki do golenia,
Misy, Misy ceramiczne, Misy i miseczki, Mydelniczki, Mydelniczki ścienne, Mydło (naczynia na -), Papier toaletowy (dozowniki
-), Papier toaletowy (uchwyty na -), Pojemniki na mydło, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Pokrowce
[przykrycia] na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, Półki
na kosmetyki, Półki na mydło do rąk, Półki na produkty do mycia ciała, Półki na szampon, Półki na żel pod prysznic, Półki
z tworzywa sztucznego do wanien, Pudełka do dozowania
ręczników papierowych, Pudełka na mydło, Rozpylacze
do perfum [atomizery], Słoiki na waciki bawełniane, Stojaki
do gąbek do makijażu, Stojaki do przyborów do golenia, Stojaki do rolek papieru toaletowego, Stojaki na papier toaletowy,
Stojaki na pędzle do golenia, Stojaki na przybory do golenia,
Stojaki na szczotki klozetowe, Uchwyty do rolek papieru toaletowego, Uchwyty do szczotek toaletowych, Uchwyty na gąbki, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty na mydło, Uchwyty
na mydło do rąk, Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty
na pędzle do golenia, Uchwyty na żel pod prysznic, Uchwyty
na szklanki do łazienek, Urządzenia rozpylające do aerozoli,
nie do celów medycznych, Wiaderka z tworzyw sztucznych
do przechowywania zabawek do kąpieli, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, Wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], Wieszaki-kółka na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki
na ręczniki, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wieszaki- obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], Wieszaki prętowe
na ręczniki, Zasobniki papieru toaletowego, Akwaria kulowe,
Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych,
Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Karmniki
dla ptaków, Karmniki dla ptaków w postaci pojemników, Karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, Karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności, Klatki dla ptaków, Metalowe
klatki do użytku domowego, Miski do picia dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę
dla zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szczotki dla zwierząt
domowych, Szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Urządzenia do czyszczenia łap zwierząt domowych, nieelektryczne,
Butów (szczotki do -), Buty (szczotki do -), Deski do prasowania,
Drewniane prawidła do butów, Elektryczne urządzenia
do usuwania kłaczków, Elementy napinające do odzieży, Golarki do ubrań na baterie, Haczyki do zapinania guzików, Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Kosze na pranie, Łyżki
do butów, Napinacze do koszul, Napinacze do spodni, Nieelektryczne przybory do pastowania butów, Nieelektryczne
urządzenia do usuwania kłaczków, Obuwie (szczotki do -),
Podstawki pod żelazka do prasowania, Pokrowce na deski
do prasowania, Prawidła do butów, Prawidła do butów [napinacze], Prawidła do butów z cholewami, Przybory do pastowania butów (nieelektryczne -), Przyrządy do ściągania butów,
Ściereczki ochronne do prasowania, Suszarki do bielizny, Suszarki do ubrań, Suszarki do odzieży [domowe suszarki
do ubrań], Szczotki do butów, Szczotki do ubrań, Szmatki
do butów, Szmatki do polerowania obuwia, Wycieraczki
ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów], Donice ceramiczne, Domowe terraria na rośliny, Donice do roślin, Donice
na rośliny, Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, Doniczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Doniczki ozdobne z porcelany, Doniczki porcelanowe, Doniczki szklane, Dysze do węży, Dysze do węży
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ogrodowych, Gliniane donice, Gliniane doniczki, Gliniane wazony podłogowe, Kamienne wazony podłogowe, Konewki,
Kosze na kwiaty, Kosze na rośliny, Miski na kwiaty, Misy na dekoracje kwiatowe, Misy na kwiaty z metali szlachetnych, Misy
na rośliny, Osłony na doniczki nie z papieru, Osłony niepapierowe na doniczki, Ozdobne donice ceramiczne, Ozdobne donice szklane, Plastikowe wieka na doniczki, Podłużne końcówki
do spryskiwania do węży ogrodowych, Podpórki, uchwyty
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki do doniczek, Podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], Pojemniki
do przesadzania roślin, Pojemniki na kwiaty, Porcelanowe żardyniery [donice], Rękawice ogrodnicze, Pojemniki na kompost
do użytku domowego, Smukłe wazony na jeden kwiat, Spryskiwacze, Stojaki do roślin, Stojaki na kwiaty, Terraria wewnętrzne [wiwaria], Terraria domowe [uprawa roślin], Uchwyty
do bukietów, Uchwyty na doniczki na kwiaty, Wazony, Wazony
na kwiaty, Wazony podłogowe, Wazony szklane podłogowe,
Wazony z metali szlachetnych, Wazony ze szkła, Wazy nie z metali szlachetnych, Wkłady do tac do wysiewu nasion, Wsporniki
do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Żardyniery porcelanowe, Zraszacze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zraszacze do węży ogrodowych, Aparatura do aromatyzowania powietrza, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki,
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Bawełna do czyszczenia, Chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], Czyszczenie (gąbki do -), Czyszczenie [ściereczki do -] [szmatki],
Czyszczenie (ściereczki do -) [szmatki], Dozowniki ściereczek
celulozowych do użytku domowego, Druciaki metalowe,
Gąbki, Gąbki czyszczące, Gąbki do czyszczenia, Gąbki do użytku domowego, Gąbki kuchenne, Gąbki ścierne do użytku
w kuchni [czyszczenie], Gąbki sztuczne do użytku domowego,
Gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, Ircha
do czyszczenia, Jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki]
do czyszczenia, Końcówki do mopów, Kije do mioteł (niemetalowe -), Lejki, Materiały do polerowania [ściereczki], Miotełki
do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu z mebli, Miotły, Miotły
do podłogi, Miotły do sprzątania, Mopy, Naturalne gąbki morskie, Narzędzia do czyszczenia, ręczne, Naczynia (szczotki
do mycia -), Nieelektryczne trzepaczki do dywanów, Nieelektryczne szczotki do żaluzji, Nieelektryczne polerki do podłóg,
Nieelektryczne froterki do podłogi, Nieelektryczne szczotki
do dywanów, Pędzle do golenia, Pędzle kosmetyczne, Plastikowe miski [miednice], Pojemniki na pędzelki, Przepychaczki
do czyszczenia odpływu, Przybory do zbierania okruchów
[nieelektryczne], Przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, Polerujące materiały do nabłyszczania,
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Rękawice bawełniane do celów domowych, Rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, Rękawice do użytku domowego, Rękawice gumowe do użytku domowego, Rolki do usuwania
kłaczków, Rolki do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne],
Ściągaczki do oczyszczania naczyń, Ściereczki antystatyczne
do użytku domowego, Ściereczki do czyszczenia, wykonane
z celulozy, Ściereczki do kurzu, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], Ściereczki do polerowania, Ściereczki do przecierania okularów, Ściereczki
do szyb, Ściereczki do zmywania naczyń, Ścierki, Ścierki
do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki do wycierania kurzu [szmatki], Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia,
Skrobaczki do użytku domowego, Skrobaki do grilla [artykuły
czyszczące], Śmietniczki, Szczoteczki do higieny osobistej,
Szczoteczki do paznokci, Szczotki do celów domowych,
Szczotki do czyszczenia dywanów, Szczotki do czyszczenia
garnków, Szczotki do czyszczenia dziobków czajniczków
do herbaty, Szczotki do czyszczenia grillów, Szczotki do czyszczenia kominków, Szczotki do czyszczenia obuwia, Szczotki
do czyszczenia rowków okien, Szczotki do mycia, Szczotki
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do mycia naczyń, Szczotki do sprzątania, Szczotki kąpielowe,
Szczotki i artykuły szczotkarskie, Szczotki z możliwością podłączenia do węża dostarczającego wodę, Szczotki złuszczające,
Wiadra do mopów, Wiadra do płukania, Wiadra do użytku
w gospodarstwie domowym, Zmiotki do okruchów, Zmiotki
do kurzu, Zbieraki wody z szyb [do celów domowych], Zmywaki do szorowania, do użytku domowego, Zmywaki ścierne
do celów kuchennych lub domowych, Zmywaki ścierne
do celów kuchennych, Atomizery do perfum [puste], Dozowniki do serwetek papierowych [inne niż mocowane na stałe],
Dozowniki produktów do mycia ciała, Dozowniki produktów
do utrwalania włosów, Dzbany do miednic, Etui na grzebienie,
Flakony na perfumy, Futerały z przyborami toaletowymi [neseserki], Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Gąbki do ciała, Gąbki do kąpieli, Gąbki do makijażu, Gąbki do szorowania,
Gąbki kosmetyczne, Gąbki naturalne do celów domowych,
Gąbki roślinne, Gąbki roślinne [luffa], Gąbki toaletowe, Grzebienie, Grzebienie do czyszczenia, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, Uchwyty na szampon, Uchwyty na produkty do mycia ciała, Wiadra płócienne, Artykuły porcelanowe
do celów dekoracyjnych, Bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby],
Bibeloty z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby, Ceramiczne popiersia,
Ceramiczne statuetki, Dekoracje ścienne 3D wykonane z terakoty, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Dekoracje
ścienne 3D wykonane z gliny, Dekoracje ścienne 3D wykonane ze szkła, Dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Dzieła sztuki z porcelany, terakoty
i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła,
Dzieła sztuki ze szkła, Emaliowane pudełka, Figurki ceramiczne, Figurki szklane, Figurki wykonane z ceramiki, Figurki wykonane z porcelany kostnej, Figurki wykonane z porcelany, Figurki wykonane ze szkła ozdobnego, Figurki z kryształu, Figurki
z porcelany, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Figurki z terakoty, Figurki ze szkła, Figurki ze szkła barwionego, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Krasnale ogrodowe z porcelany, Krasnale ogrodowe ze szkła, Kryształ [wyroby szklane], Majolika, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany,
Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane
z porcelany, Ozdobne figurki wykonane ze szkła, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Ozdobne kule szklane, Ozdobne
modele wykonane z porcelany, Ozdobne pudełka szklane,
Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne rzeźby wykonane ze szkła, Ozdoby ceramiczne, Ozdoby kryształowe,
Ozdoby ścienne z porcelany, Ozdoby ścienne z terakoty, Ozdoby szklane, Ozdoby wykonane z kryształu [bibeloty], Ozdoby
wykonane z porcelany [bibeloty], Ozdoby z porcelany, Ozdoby
ze szkła [bibeloty], Popiersia szklane, Popiersia wykonane z terakoty, Popiersia z kryształu, Popiersia z porcelany, Popiersia
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Popiersia z terakoty, Porcelana, Porcelanowa zastawa stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe popiersia, Posążki kryształowe, Pudełka ceramiczne, Pudełka
szklane, Pudełka z ceramiki, Pudełka z emalii, Pudełka z porcelany, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby kryształowe, Rzeźby porcelanowe, Rzeźby szklane, Rzeźby wykonane z porcelany, Rzeźby
wykonane z terakoty, Rzeźby z porcelany, Rzeźby z terakoty,
Rzeźby ze szkła, Statuetki z kryształu, Statuetki z porcelany, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z terakoty, Statuetki ze szkła, Szklane popiersia, Szklane (wyroby -) malowane,
Szkło ozdobne, Szyldy porcelanowe, Szyldy szklane, Szyldy
z porcelany lub ze szkła, Tabliczki ceramiczne, Tabliczki porce-
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lanowe, Tabliczki szklane, Wyroby artystyczne z kryształu, Wyroby artystyczne z porcelany, Wyroby artystyczne ze szkła,
Wyroby porcelanowe, Wyroby szklane, Wyroby szklane malowane, Szkło lustrzane, Szkło opalizujące, Witraże dekoracyjne,
Skarbonki [świnki], Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Aluminiowe naczynia do gotowania, Aluminiowe formy do wypieków, Biodegradowalne miski, Biodegradowalne miski na bazie masy papierniczej, Biodegradowalne
tace do użytku domowego, Biodegradowalne tacki, Biodegradowalne talerze, Biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej, Blachy do pieczenia ciastek, Blachy do pieczenia
[nieelektryczny sprzęt kuchenny], Blachy do pieczenia wykonane z aluminium, Blachy do pieczenia wykonane z metali
nieszlachetnych, Blaszane wyroby do pieczenia, Bloki na noże,
Buteleczki do oleju, Buteleczki na ocet, Butelki, Butelki biodegradowalne, Butelki izolowane, termosy, Butelki szklane [pojemniki], Butle szklane, Cedzaki do użytku domowego, Cedzaki [sita] do celów domowych, Ceramiczna zastawa stołowa,
Ceramiczne serwisy do kawy, Ceramika do użytku kuchennego, Chochle, Chochle do podawania, Chwytaki odporne
na żar piekarnika, Ciasta (łopatki do nakładania -), Cukiernice,
Cukiernice nie z metali szlachetnych, Cukiernice z metali szlachetnych, Czajniczki do herbaty, Czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, Czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim z metali szlachetnych [kyusu], Czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim [kyusu], Czajniki do herbaty
[nieelektryczne], Czajniki nieelektryczne, Czajniki z gwizdkiem,
Dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, Deski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Deski
do krojenia do użytku kuchennego, Deski do krojenia kuchenne, Deski do krojenia [kuchnia], Deski do krojenia [z rowkami],
Deski do krojenia ze stali nierdzewnej, Deski do noży, Deski
do serów, Deski drewniane do grillowania, Dozowniki do przypraw, Dozowniki do serwetek, Dozowniki papieru do celów
kuchennych, Dozowniki serwetek, Dozowniki słomek, Drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, Drewniane
deski do siekania [utensylia], Drewniane szpikulce, Durszlaki
do użytku domowego, Durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], Dzbanki do kawy, Dzbanki do kawy nie z metali
szlachetnych, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki
do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, Dzbanki
do kawy z metali szlachetnych, inne niż elektryczne, Dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, Dzbanki kuchenne, Dzbanki
na mleko, Dzbanki na śmietankę, Dzbanki nieelektryczne
do parzenia kawy, Dzbanki z metali szlachetnych, Dzbanuszki,
Dziadki do orzechów, Dziadki do orzechów inne niż z metali
szlachetnych, Dziadki do orzechów nie z metali szlachetnych,
Dziadki do orzechów z metali szlachetnych, Dziobki do nalewania do celów domowych, Dziobki do nalewania do użytku
kuchennego, Elementy podtrzymujące ruszt, Etui na pałeczki,
Filiżanki, Filiżanki do kawy, Filiżanki gliniane, Filiżanki i kubki,
Filiżanki na herbatę, Filtry do herbaty, Filiżanki do herbaty
[yunomi], Fiolki szklane [pojemniki], Flaszeczki stołowe
nie z metali szlachetnych, Flaszki ze szkła, Foremki, Foremki
aluminiowe do żywności, Foremki do babeczek typu cupcake,
Foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, Foremki
do ciastek z metali nieszlachetnych, Foremki do kostek lodu,
Foremki do kostek lodu, do lodówek, Foremki do lodu, Foremki do pieczenia muffinów, Foremki do pierogów do użytku
domowego, Foremki do wycinania ciasteczek, Foremki kuchenne, Foremki do puddingów, Foremki z tworzyw sztucznych do kostek lodu, Foremki z tworzyw sztucznych do lodów
na patyku, Foremki z tworzyw sztucznych do użytku domowego przy wytwarzaniu mydła, Formy aluminiowe [przybory
kuchenne], Formy cukiernicze, Formy do ciast, Formy do ciast
i ciastek, Formy do ciast, z materiałów niemetalowych, Formy
do ciast, z metali nieszlachetnych, Formy do ciasta, Formy
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do ciastek, Formy do czekolady i czekoladek, Formy do jajek
smażonych, Formy do pieczenia, Formy do pieczenia ciasta,
Formy do puddingów, Formy do puddingu, Formy do wypiekania placków, Formy, foremki [przybory kuchenne], Formy
i foremki [przybory kuchenne], Garnki, Garnki ceramiczne,
Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], Garnki
do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu,
Garnki kamienne, Garnki kuchenne, Garnki kuchenne [komplety], Gasidła do świec, Gasidła do świec nie z metali szlachetnych, Gąsiory, Gąsiory szklane, Głębokie naczynia kuchenne,
Gofrów (formy do wypiekania -) nieelektryczne, Gofrownice
do ciast nieelektryczne, Grille kempingowe, Gumowe uszczelki do przetworów do celów domowych, Imbryczki do herbaty,
Izolacyjne klosze do przykrywania żywności, Jednorazowe
pałeczki do jedzenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, Kadzielnice, Kafeterki, Kamienie
do pieczenia pizzy, Kandelabry nieelektryczne z metali szlachetnych, Kandelabry nieelektryczne, Kieliszki do jajek, Kieliszki do jajek nie z metali szlachetnych, Kieliszki do jajek z metali
szlachetnych, Kinkiety nieelektryczne [świeczniki], Klipsy
do obrusów, Klosze do przykrywania masła, Klosze do przykrywania sera, Klosze do przykrywania sera [przykrywki], Kokile [miseczki do zapiekania], Komplety puszek kuchennych,
Kopuły do przykrywania sera, Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze metalowe na śmieci,
Kosze na chleb, Kosze na chleb do użytku domowego, Kosze
na pranie do użytku domowego, Kosze z metali nieszlachetnych do użytku domowego, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Koszyczki na herbatę nie z metali szlachetnych,
Koszyki do pieczywa, Koszyki do gotowania na parze, Koszyki
druciane [przybory kuchenne], Koszyki piknikowe, Koszyki piknikowe z naczyniami, Koszyki piknikowe z wyposażeniem,
Kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Kubki do karmienia,
Kubki do mieszania, Kubki do napojów, Kubki gliniane, Kubki
porcelanowe, Kubki szklane, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki
z gliny garncarskiej, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
Kubki z porcelany, Kubły, Kubki wykonane z porcelany, Kuchenne (przybory -), Kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, Kuchenne przybory używane przy grillach domowych,
Kulki zapachowe [pojemniki], Lampy sztormowe [nieelektryczne], Łapki do garnków, Lejki kuchenne, Lejki plastikowe,
Lód (foremki do -), Lód (pojemniki do -), Lodówki przenośne
nieelektryczne, Łopatki, Łopatki do ciast, Łopatki do grillowania, Łopatki do nakładania ciast, Łopatki do ryb, Łopatki do ryżu
(łyżki do serwowania ugotowanego ryżu), Łopatki do ugotowanego ryżu w stylu japońskim [shamoji], Łopatki do użytku
domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łopatki [sprzęt
kuchenny], Łopatki [sztućce], Łopaty do pizzy, Łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], Łyżki do lodów, Łyżki
do makaronu spaghetti, Łyżki do mieszania, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do podawania, Łyżki do polewania, Łyżki do polewania, kuchenne, Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Łyżki do serwowania (przybory
kuchenne lub gospodarstwa domowego), Łyżki do wydrążania kulek z melona, Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne],
Łyżki miarowe do cukru, Łyżki miarowe do ryżu, Łyżki-szumówki [nieelektryczne przybory kuchenne], Łyżki wazowe,
Małe patelnie z długą rączką, Maselniczki, Maty do pieczenia,
Maty do zwijania sushi, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Maty obiadowe z tworzyw sztucznych, Maty
pod naczynia przy serwowaniu herbaty, Maty stołowe z tworzyw sztucznych, Menażki, Menażki [do gotowania ryżu], Metalowe kosze na śmieci, Metalowe naczynia do przyrządzania
lodów i mrożonych napojów, Metalowe pudełka obiadowe,
Miarki do kawy, Mieszadełka do kawy, Mieszadełka do miodu,
Miksery do żywności [nieelektryczne], Miksery domowe nie-
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elektryczne, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych
[blendery], Miseczki z przyssawką, Miski do mieszania, Miski
na cukierki, Miski na orzechy, Miski na owoce, Miski z tworzyw
sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], Miski
ze szkła, Misy do podawania żywności, Misy z metali szlachetnych, Młynki do kawy, Młynki do pieprzu, Młynki do pieprzu,
ręczne, Młynki do przypraw nieelektryczne, Młynki do soli,
Młynki do soli i pieprzu, Młynki do użytku domowego, ręczne,
Młynki nieelektryczne, Młynki ręczne do użytku domowego,
Moździerze do użytku kuchennego, Naczynia, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia ceramiczne, Naczynia do gotowania, Naczynia do gotowania do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych, Naczynia do gotowania
na wolnym ogniu (nieelektryczne -), Naczynia do kuchenek
mikrofalowych, Naczynia do opiekania, Naczynia do pieczenia, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia
wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, Naczynia
do serwowania potraw, Naczynia do zapiekania, Naczynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na piknik, Naczynia na przystawki i dodatki do potraw, Naczynia na suflety, Naczynia
nie z metali szlachetnych, Naczynia szklane do konserwowania żywności, Naczynia żaroodporne, Naczynia żaroodporne
[do piekarnika], Naczynia żaroodporne [do zapiekanek], Naczynia żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika
na stół, Naczynia ze szkła, Nalewki [chochle], Narzędzia do drylowania wiśni, Nieelektryczne blachy do pieczenia na wolnym
ogniu, Nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, Nieelektryczne maszynki do mięsa, Nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domowego, Nieelektryczne miksery kuchenne, Nieelektryczne młynki do kawy, Nieelektryczne młynki do przypraw, Nieelektryczne młynki kuchenne,
Nieelektryczne naczynia do gotowania na wolnym ogniu,
Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Nieelektryczne
szybkowary [garnki ciśnieniowe], Nieelektryczne trzepaczki
do ubijania, Nieelektryczne urządzenia do rozbijania jajek
do użytku domowego, Nieelektryczne urządzenia do robienia
napojów z kruszonego lodu, Nieelektryczne wyciskarki
do soku, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Noże dekoracyjne do masła, Obciążniki do obrusów, Obrączki na serwetki,
nie z metali szlachetnych, Obrotowe tarki do sera, Oddzielacze
do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, Oddzielacze
do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, Opaski
na butelki z winem specjalnie przystosowane do nakładania
na ich górną część, aby zapobiec skapywaniu, Pucharki
na owoce, Ozdobne stojaki z metali szlachetnych stawiane
na środku stołu, Ozdobne stojaki, nie z metali szlachetnych,
stawiane na środku stołu, Ozdobne tace z metalu, Ozdobne
wyroby porcelanowe, Pałeczki do koktajli, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Papierowe foremki do pieczenia, Patelnie, Patelnie
do jaj, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników, Patelnie do szwedzkich naleśników, Patelnie nieelektryczne, Patelnie typu wok, Patery, Patery szklane na owoce,
Patyczki do ciastek w kształcie kulek, Patyczki do lizaków, Pędzelki cukiernicze, Patyczki do mrożonych wyrobów cukierniczych, Pędzelki do dekoracji ciast, Pędzle do smarowania mięsa, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Pierścienie na serwetki
z metali szlachetnych, Piknikowe koszyki z naczyniami, Plastikowe butelki na wodę [puste], Plastikowe pudełka obiadowe,
Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Płytkie miski, Podajniki
na serwetki do użytku domowego, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod garnki, Podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Podkładki porcelanowe pod szklanki,
Podkładki skórzane pod szklanki, Podkłady pod ciasto, Pod-
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pórki do przyrządów do krojenia mięsa, Podpórki na pałeczki
do jedzenia, Podpórki pod sztućce, Podstawki do studzenia
wypieków, Podstawki do świeczek z przyrządem do gaszenia,
Podstawki na karteczki wskazujące miejsce siedzenia przy stole, Podstawki na odkładane łyżki, Podstawki na pojemniki
do przypraw, Podstawki na świeczki, Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod butelki wina, z metali szlachetnych, Podstawki pod czajniczki z herbatą, Podstawki pod garnki, Podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika
na stół, Podstawki pod świeczki, Podstawki pod szklanki inne
niż z papieru lub z tkaniny, Podstawki pod szklanki (zastawa
stołowa), Podstawki stołowe pod naczynia, Podstawki z tworzyw sztucznych pod naczynia, Podstawki z tworzyw sztucznych pod szklanki, Podwójne garnki do gotowania na parze,
Pogrzewacze na świeczki, Pojemniczki na przyprawy z metali
szlachetnych, Pojemniki do chleba, Pojemniki do napojów, Pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła, Pojemniki do popcornu do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki do schładzania
masła, Pojemniki do schładzania do napojów, Pojemniki
do schładzania butelek, Pojemniki do schładzania [nieelektryczne], Pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku
domowego, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki do użytku
domowego z metali szlachetnych, Pojemniki emaliowane, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb [do użytku kuchennego], Pojemniki na czosnek, Pojemniki na jajka z tworzyw
sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki na kanapki, Pojemniki na lód, do celów domowych, Pojemniki na torby
z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki
na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na musztardę, Pojemniki
na wykałaczki, Pojemniki na wykałaczki z metali szlachetnych,
Pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, Pojemniki na żywność z podwójną izolacją cieplną, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu,
Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Pojemniki termoizolacyjne, Pojemniki termoizolacyjne na puszki z napojami,
do użytku domowego, Pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, Pojemniki ze szkła, Pokrywki do garnków,
Pokrywki do kubków, Pokrywki do patelni, Pokrywki do rondli,
Pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, Pokrywy na ciasto, Pokrywy wielofunkcyjne do pojemników kuchennych,
Półeczki na przyprawy, Półki [stojaki] na warzywa, Półmiski
do jarzyn, Półmiski do serwowania potraw, Półmiski [tace], Półmiski z metali szlachetnych do serwowania potraw, Porcelana
ozdobna, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Praski do ziemniaków, Prasy do czosnku ręczne, Przenośne dozowniki do napojów, Przenośne puszki na herbatę, Przenośne zestawy do gotowania do użytku na wolnym powietrzu, Przesiewacze, sita
[przybory gospodarstwa domowego], Przybory do gaszenia
świeczek wykonane z metali szlachetnych, Przybory do nakładania porcji ciasta, Przybory do pieczenia, Przybory do podawania miodu, Przybory do serwowania potraw [łopatki do wyrobów cukierniczych], Przybory do serwowania potraw [łopatki do ciast], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
Przybory do wypieków, Przybory do wypieków [nie zabawki],
Przybory kuchenne, Przybory kuchenne do przewracania potraw na drugą stronę, Przybory kuchenne i zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory kuchenne z silikonu, Przybory kuchenne,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przykrycia na czajniczek,
Przybory ręczne do rozłupywania homarów, Przykrywki
do dań, Przykrywki jednorazowe do pojemników użytku domowego, Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy do odmierzania ilości spaghetti, Przyrządy ścierne do celów kuchen-
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nych [czyszczenie], Pucharki, Pucharki na owoce, Pudełka bento, Pudełka dozujące serwetki papierowe, Pudełka na ciastka,
Pudełka na herbatę, Pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, Pudełka na słodycze, Pudełka na słodycze nie z metali
szlachetnych, Pudełka na słodycze z metali szlachetnych, Pudełka obiadowe, Pudełka śniadaniowe, Pudełka z metali szlachetnych na słodycze, Puste pojemniki-rozpylacze, Puszki
do przechowywania, Puszki na herbatę, Puszki na popcorn,
puste, do użytku domowego, Ręczne dozowniki ciasta
do użytku w gospodarstwie domowym, Ręczne drylownice
do daktyli, Ręczne młynki do kawy, Ręczne rozdrabniacze
do żywności, Ręczne suszarki do sałaty, Ręczne wyciskacze
do czosnku, Rękawice do grilla, Rękawice do piekarnika, Rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], Rękawice kuchenne,
Rondle, Rondle ceramiczne, Rondle do gotowania, Rondle
do gotowania mleka, Rondle kuchenne nieelektryczne, Rondle metalowe, Rondle płytkie do gotowania, Rozdrabniacze
do użytku domowego nieelektryczne, Rozgniatacze do owoców, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Serwetniki, Separatory
do oddzielania żółtek od białek jaj, Separatory do oddzielania
żółtek od białek jaj [przybory kuchenne], Serwetniki, nie z metali szlachetnych, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy z porcelany, Serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych, Serwisy
do herbaty z metali szlachetnych, Serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, Serwisy do kawy z metali szlachetnych, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Serwisy [zastawy stołowe], Siatki
do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe foremki
do babeczek, Silikonowe foremki do pieczenia muffinek, Silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, Sita
do mąki, Sitka do herbaty, Sitka do zaparzania herbaty, Sitka
kuchenne, Składane izolowane pokrywy na żywność, Składane wiadra, Skrobaczki do owoców cytrusowych, Skrobaki
(akcesoria kuchenne), Skrobaki do garnków i patelni, Słoiki, Słoiki do zastosowań domowych, Słoiki, dzbanki szklane, Słoiki
gliniane, Słoiki na ciastka, Słoiki na dżemy, Słoiki na przekąski
dla zwierząt domowych, Słoiki na przyprawy, Słoiki typu mason, Słoiki próżniowe, Słoje do przechowywania, Słoje do przechowywania ze szkła, Słoje na przybory, Słoje szklane, Słoje
szklane do konserwowania żywności, Słoje szklane [gąsiory],
Smażenie - patelnie, Solniczki, Sokowirówki nieelektryczne,
Solniczki i pieprzniczki, Solniczki z metali szlachetnych, Sosjerki, Spieniacze do mleka nieelektryczne, Spodeczki, Spodki
nie z metali szlachetnych, Spodki z metali szlachetnych, Stojaczki na przyprawy, Stojaki do ciast i ciastek z materiałów niemetalowych, Stojaki do ciast i ciastek, Stojaki do przypraw,
Stojaki do talerzy, Stojaki na babeczki, Stojaki na blachy do pizzy, Stojaki na butelki, Stojaki na deski do krojenia, Stojaki na flaszeczki stołowe z metali szlachetnych, Stojaki na flaszeczki
stołowe, na ocet lub oliwę, z metali szlachetnych, Stojaki
na pokrywki do garnków, Stojaki na ręczniki kuchenne, Stojaki
na serwetki z metali szlachetnych, Stojaki na szynkę, Stojaki
na tosty, Stojaki stołowe na gorące potrawy, Stojaki, wieszaki
na kubki, Stolnice, Stroiki na świece, Suszarki do naczyń [stojaki], Suszarki do sałaty ręczne, Suszarki-ociekacze do naczyń,
Świeczniki, Świeczniki-lichtarze, Świeczniki, nie z metali szlachetnych, Świeczniki [oprawy], Świeczniki szklane, Świeczniki
z kutego żelaza, Świeczniki z metali szlachetnych, Świeczniki
z ochroną przed wiatrem, Świeczniki żydowskie [menory],
Szczotki do warzyw z obieraczką, Szczypce do cukru, Szczypce do grilla, Szczypce do makaronu spaghetti, Szczypce
do mięsa, Szczypce do pieczywa, Szczypce do sałaty, Szczypce do serwowania, Szczypce do szparagów, Szczypce do warzyw, Szklana zastawa stołowa, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Szklane korki do butelek, Szklane naczynia do picia,
Szklane naczynia żaroodporne, Szklane zatyczki, Szkło [naczynia], Szpikulce do użytku w gotowaniu, Szpikulce kuchenne
niemetalowe, Szpikulce kuchenne, Szpikulce [sprzęt kuchen-
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ny], Szpilki kuchenne metalowe, Tace do ciast, Tace do podawania, nie z metali szlachetnych, Tace do podawania potraw,
Tace do podawania z metali szlachetnych, Tace do użytku domowego, Tace do użytku domowego papierowe, Tace [gospodarstwo domowe], Tace lub stojaki do spożywania posiłków w stylu japońskim [zen], Tace na posiłki, Tace obrotowe,
Tace papierowe, do użytku domowego, Tace rattanowe
do podawania, Tace z uchwytami, na składanych nóżkach, Tacki na biżuterię, Talerze, Talerze [część zastawy stołowej] z żelu
krzemionkowego, Talerze dekoracyjne, Talerze deserowe, Talerze jednorazowe, Talerze jednorazowego użytku, Talerze
na przystawki, Talerze nie z metali szlachetnych, Talerze pamiątkowe, Talerze pamiątkowe [okolicznościowe], Talerze papierowe, Talerze z tworzyw sztucznych, Talerze z tworzyw
sztucznych [naczynia], Talerze ze szkła, Tarki do celów kuchennych, Tarki do gałki muszkatołowej, Tarki do sera, Tarki do użytku domowego, Tarki kuchenne, Tarki [nieelektryczne przybory
gospodarstwa domowego], Tarki [sprzęt kuchenny], Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termoizolacyjne pojemniki
na żywność lub napoje, Termoizolacyjne torby na żywność
lub napoje, Termoizolowane naczynia domowe ze szkła, Termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, Termoizolowane
naczynia domowe z porcelany, Termoizolowane pojemniki
na napoje, Termosy, Termosy do napojów, Termosy [butelki
termiczne], Termosy do przechowywania napojów, Termosy
do przechowywania żywności, Termosy do użytku w gospodarstwie domowym, Termosy na jedzenie, Tłuczki do mięsa
do użytku domowego, Tłuczki do mięsa [kuchenne przybory],
Tłuczki do użytku kuchennego, Tłuczki do warzyw, Tłuczki kuchenne, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, Torebki z końcówkami do wyciskania kremu przy
dekoracji, Tortownice do ciast, Trzepaczki do ubijania piany,
Trzepaczki do żywności (nieelektryczne -), Trzepaczki nieelektryczne do użytku kuchennego, Tubki do obierania czosnku,
Tygielki do topienia masła, Tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego,
Uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, Uchwyty
na świeczki do podgrzewania, Uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, Urządzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, Utensylia kuchenne, Wałki
do ciasta, Wałki do ciasta domowe, Wazony podłogowe gliniane, Wazy do zup, Wiadra łazienkowe, Wiadra na kółkach, Wiadra na węgiel do użytku w gospodarstwie domowym, Wiadra
z tworzyw sztucznych, Wiadra z wyciskarkami do mopów,
Widelce do grilla, Widelce do podawania, Widelce do podawania makaronu, Wieszaki-drzewka na kubki, Wieszaki na banany, Winylowe maty stołowe, Wirówki do sałaty, Woki, Wyciskacze do czosnku, Wyciskacze do owoców nieelektryczne,
do użytku domowego, Wykałaczki do koktajli, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie,
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Zamknięcia
pokrywek do garnków, Zamykane niemetalowe pojemniki
na żywność, do gospodarstwa domowego, Zaparzaczki
do herbaty nie z metali szlachetnych, Zaparzaczki do herbaty
z metali szlachetnych, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna
niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa obiadowa, Zastawa
stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Zdobione wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby z porcelany, Żeliwne kociołki
z pokrywką, Zestawy do oliwy i octu, Zestawy do przypraw,
Zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek
i spodków, Zestawy na cukier i śmietankę, Zestawy na oliwę,
ocet, sól i pieprz, Zestawy pojemniczków na przyprawy,
24 Adamaszek, Aksamit, Brokat, Brokaty, Ceraty, Drukowane
tkaniny perkalowe, Filc, Elastyczne tkane materiały tekstylne,
Fizelina, Gumowane tkaniny tekstylne, Gumowane tkaniny
wodoodporne, Jedwab, Jedwab sztuczny, Jedwab [tkanina],
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Lniane (tkaniny -), Materiał tekstylny do pakowania prezentów,
Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz],
Materiały na poszewki na poduszki, Materiały na zasłony, Materiały nietkane wykonane głównie z papieru, Materiały tekstylne tkane imitujące skórę, Materiały tkane do poduszek, Materiały tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, Materiały
z juty, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia do wyposażenia domu, Tkaniny wełniane, Tkaniny z aksamitu, Tkaniny z bawełny, Tkaniny z meszkiem, Tkaniny z satyny, Tkaniny z syntetycznych nici, Tkaniny z syntetycznych
włókien, Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny zasłonowe,
Tkaniny ze sztucznego jedwabiu, Tkaniny ze sztucznej przędzy, Welur do mebli, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel,
Baldachimy (bielizna pościelowa), Baldachimy do łóżek, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, Baldachimy [osłony na łóżka],
Bielizna frotowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Bielizna
pościelowa i stołowa, Bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, Jedwabne koce na łóżka, Kapy na łóżka,
Kapy na łóżka z bawełny, Kapy na łóżka ze sztucznych włókien,
Koce bawełniane, Koce dla niemowląt, Koce do łóżeczek dziecięcych, Koce dla zwierząt domowych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce jedwabne, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Koce [podkłady] na materace, Koce wełniane, Kocyki dla
niemowląt [rożki], Kocyki dziecięce, Kołdry, Kołdry do łóżek,
Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry zawierające materiały wypełniające, Kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, Lambrekiny [falbany do łóżek],
Lambrekiny z tkaniny na łóżko, Łóżka - kapy [narzuty], Łóżka narzuty, Narzuty, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, Narzuty
na łóżka, Narzuty na łóżka [lambrekiny], Narzuty na łóżka z lambrekinem, Narzuty na łóżko, Narzuty pikowane, Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Narzuty pikowane na łóżka, Narzuty trykotowe, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Ozdobne poszewki na poduszki, Płótno lniane na lambrekiny, Pokrowce na poduszki, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki do spania, Poszewki na poduszki
[poszwy na poduszki], Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry
i kołdry puchowe, Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na poduszki, Prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła
do łóżeczek dziecięcych, Przykrycia na łóżka, Dekoracje ścienne z tkanin, Dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], Dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych
robione ręcznie, Obicia ścienne z materiałów tekstylnych, Paski
wykończeniowe [bordery] (ścienne tkaniny dekoracyjne), Płytki ścienne z materiałów tekstylnych, Pokrycia wyściełane [wiszące tkaniny dekoracyjne] na ściany, Ratyna [tekstylne obicia
ścienne], Tkaniny ścienne, Wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i kuchenne
artykuły tekstylne, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna pościelowa, Pościel, Pościel jako materiały tekstylne, Ręczniki,
Ręczniki [duże, kąpielowe], Ręczniki wykonane z materiałów
tekstylnych, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], Chorągiewki
tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, Etykiety tekstylne
do oznaczania odzieży, Materiały przylepne w formie naklejek
[tkanina], Plakietki z tkanin, Przylepne etykiety tekstylne, Samoprzylepne metki tekstylne, Tekstylne etykiety drukowane,
Materiały tkane do mebli, Narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych, Narzuty ochronne na meble ogrodowe,
Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Oparcia
krzeseł [artykuły tekstylne], Osłony w formie baldachimów, Pokrowce do mebli z tworzyw sztucznych, Pokrowce na deski
klozetowe, Pokrowce na kanapy, Pokrowce na krzesła, Pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane, Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Tekstylne pokrowce ochronne na meble, Wymienne pokrowce ochronne
na siedzenia mebli [narzuty], 26 Cekiny do ozdabiania,
nie z metali szlachetnych, Chwosty, Elastyczne wstążki, Frędz-
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le, Guziki ozdobne, Kokardy, rozety, Koraliki do ozdabiania, Koronkowe ozdoby, Pióra do zdobienia, Poduszeczki do igieł,
Poduszeczki do szpilek, Pudełka na igły, Sznurki do ozdabiania,
Taśmy do zasłon, Tekstylne kokardy do pakowania prezentów,
Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, Tekstylne wstążki
ozdobne, Wstążki do pakowania prezentów, Wstążki i kokardy,
nie z papieru, do pakowania prezentów, Wstążki jedwabne,
Wstążki ozdobne, Wstążki tekstylne do pakowania prezentów,
Wstążki tekstylne służące do pakowania, Wstęgi do dekorowania, Złote hafty, Girlandy sztuczne, Kompozycje z kwiatów
sztucznych, Kwiaty sztuczne, Kwiaty sztuczne - wieńce, Kwiaty
z jedwabiu, Sztuczna ozdobnie kształtowana roślinność,
Sztuczne drzewa, inne niż choinki, Sztuczne drzewka bonsai,
Sztuczne drzewka [inne niż choinki], Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, Sztuczne girlandy i wieńce, Sztuczne kwiaty w bukietach, Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty z tkanin,
Sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne listowie
do użytku na zewnątrz, Sztuczne listowie do wnętrz, Sztuczne
owoce, Sztuczne rośliny, Sztuczne rośliny inne niż choinki,
Sztuczne warzywa, Sztuczne wieńce, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe z lampkami, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, Wieńce ze sztucznych kwiatów, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525361
(220) 2021 03 01
KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski
(znak słowno-graficzny)
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES

(531) 01.15.15, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również
spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
525362
(220) 2021 03 02
HOMOLA WOJCIECH INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FemiMea

(210)
(731)
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dotyczącym nowotworów, Analizy RNA lub DNA w zakresie
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami,
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525364
(220) 2021 03 02
LEWAK FILIP, Kalinówka
(znak słowno-graficzny)
supa

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Potrawy gotowe, Oleje i tłuszcze, Zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, Ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone owady i larwy,
Oleje i tłuszcze jadalne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Nabiał i substytuty nabiału, Mięso i wyroby mięsne, Jaja
ptasie i produkty z jaj, Gotowe posiłki, żywność preparowana
i przekąski słone.
(210) 525365
(220) 2021 03 02
(731) BIEŃKOWSKA AGNIESZKA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MISS AGA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maskotkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskotkami, Usługi sprzedaży on-line w związku z maskotkami, 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 detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży
on-line w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zeszytami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z zeszytami, Usługi sprzedaży on-line w związku z zeszytami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, Usługi sprzedaży
on-line w związku z plecakami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży on-line w związku z piórnikami, 41 Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki
w postaci klipów filmowych za pomocą internetu.
525366
(220) 2021 03 01
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ENOVINI RK30
(510), (511) 1 Substancje chemiczne do produkcji i klarowania wina, 30 Drożdże.
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Usługi
ginekologiczne, Specjalistyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie diagnostyki, opieki przedporodowej,
ciąży, ginekologii, leczenia niepłodności, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem

(210) 525376
(220) 2021 03 02
(731) ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
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(540) HI!
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domowego,
Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, 16 Jednorazowe produkty
papierowe, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru,
Materiały filtrujące z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
525378
(220) 2021 03 02
EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energo Eko Plus

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.15, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 39 Odbiór, transport i składowanie zużytych
tłuszczy spożywczych, 40 Przetwarzanie zużytych tłuszczy
spożywczych, recykling odpadów.
525389
(220) 2021 03 01
GAĆ JUSTYNA MAGNUM NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAGNUM NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 27.05.21, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.02
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością.
525403
(220) 2021 03 02
POWER INVESTMENT MICHAŁ KRZYMOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DELIM
(510), (511) 29 Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek,
Olej z oliwek jadalny, Oliwy na bazie trufli, Oleje spożywcze,
Oleje sałatkowe, Spożywczy olej sezamowy, Borówki, prze(210)
(731)
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tworzone, Daktyle, Daktyle, przetworzone, Galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Grzyby konserwowane, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kompozycje owoców
przetworzonych, Konserwowane warzywa, Konserwowane
papryczki chilli, Konserwy, marynaty, Korniszony, Konserwy
z owocami, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Ogórki korniszone, Oliwki konserwowane,
Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane
czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką
i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane
serem feta w oleju słonecznikowym, Oliwki [przetworzone],
Oliwki, suszone, Orzechy łuskane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy solone, Owoce konserwowane
w alkoholu, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, Pigwy, przetworzone, Pikle, Pikantne pikle, Pikle mieszane, Powlekane orzeszki ziemne, Orzechy prażone, Prażone orzechy ziemne, Przetwory owocowe
- dżemy, Śliwki suszone, Solone orzechy nerkowca, Suszone daktyle, Suszone owoce, Przekąski na bazie suszonych
owoców, Przekąski na bazie orzechów, 30 Ciasta słodkie lub
słone, Ciasta, Czekolada, Czekoladki, Trufle czekoladowe, Trufle - wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Miód, Cukier, miód, melasa, Herbata,
Kawa, Mieszanki kawowe, Cukierki, Ciastka, Wyroby cukiernicze, Słodycze - cukierki, 32 Piwo, Koncentraty soków owocowych, Syropy do napojów, 33 Alkohole wysokoprocentowe
- napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż,
Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Wymieszane napoje
alkoholowe, Wino, Likiery, Nalewki gorzkie, Miód pitny, Wina,
Alkohole destylowane, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi
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sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Wypożyczanie stoisk
handlowych, Usługi wynajmu automatów do sprzedaży,
Wynajem automatów sprzedających na monety, Wynajem
automatów sprzedających na karty, Wynajem dystrybutorów automatycznych.
525418
(220) 2021 03 02
BONDEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BONDEQ
(510), (511) 29 Warzywa suszone, Kompozycje owoców
przetworzonych, Przekąski na bazie owoców, Rodzynki,
30 Przyprawy, Przyprawy korzenne, 31 Nieprzetworzone
warzywa, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce cytrusowe, Świeże owoce I warzywa,
Nieprzetworzone owoce, Orzechy, Orzechy aromatyzowane,
39 Dostawa towarów, Logistyka transportu, Przewóz samochodami ciężarowymi, Spedycja, Transport.
(210)
(731)

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

525421
(220) 2021 03 02
MAJ MIROSŁAW EKSTRA MED, Kielce
(znak słowno-graficzny)
EKSTRA MED STOMATOLOGIA

(531) 02.09.10, 26.11.02, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kliniki dentystycznej.
525432
(220) 2021 03 02
IDZIK RAFAŁ MANAGEMENT, CONSULTING & PR,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mia dea
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Basma - barwnik kosmetyczny,
Bawełna do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Biały puder kosmetyczny do twarzy, Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat kosmetyczny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Kosmetyczne maski błotne,
Kosmetyczne kredki do oczu, Kosmetyczne emulsje do opalania, Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Kolagen
hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kleje do celów
kosmetycznych, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych,
Henna do celów kosmetycznych, Henna - barwnik kosmetyczny, Geraniol do użytku kosmetycznego, Gaziki do celów
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kosmetycznych, Farby kosmetyczne do ciała, Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym do użytku kosmetycznego, Emulsje do twarzy do użytku kosmetycznego, Ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kreda do użytku kosmetycznego, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy
chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, Kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy
kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej,
Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy po opalaniu do użytku kosmetycznego, Lakier do celów kosmetycznych, Lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych,
Maska do ciała w proszku do użytku kosmetycznego, Maski
do ciała w płynie do użytku kosmetycznego, Maski kosmetyczne, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Mleczka
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, Mydła kosmetyczne, Naklejki do liftingu
twarzy do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem
kosmetycznym, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, Olejek różany
do celów kosmetycznych, Olejek z wyciągiem z owoców
amla do celów kosmetycznych, Olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki do aromaterapii do użytku kosmetycznego, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, Olejki
kosmetyczne do naskórka, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, Ołówki kosmetyczne, Ołówki kosmetyczne do policzków, Ołówki, kredki kosmetyczne, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Perfumowany puder
do użytku kosmetycznego, Pianki kosmetyczne zawierające
środki chroniące przed słońcem, Piperonal do użytku kosmetycznego, Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący
przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne
do stosowania na skórze, Płukanki do włosów do użytku kosmetycznego, Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Płyny kosmetyczne do demakijażu, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe
do zastosowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, Preparaty kosmetycz-
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ne do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do pod
prysznic, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe,
Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty kosmetyczne
do skóry suchej, do stosowania w ciąży, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne minimalizujące
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące
odrastanie owłosienia, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające
skórę przed oparzeniem słonecznym, Preparaty kosmetyczne nawilżające, Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty złuszczające do twarzy
do użytku kosmetycznego, Produkty do wysuszania włosów
do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Produkty kosmetyczne w postaci
aerozolu do pielęgnacji skóry, Prokolagen do celów kosmetycznych, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne,
Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Róże kosmetyczne, Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy
do celów kosmetycznych, Serum przeciwdziałające starzeniu
się do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Środki do namaczania do kąpieli
do użytku kosmetycznego, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
Talk kosmetyczny, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Toniki do użytku
kosmetycznego, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Waciki do celów kosmetycznych, Wata
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wata w formie
płatków do użytku kosmetycznego, Wazelina kosmetyczna,
Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wody mineralne w sprayu
do celów kosmetycznych, Wybielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych, Wzmacniające preparaty kosmetyczne
do ujędrniania skóry, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do użytku kosmetycznego, Żelowe płatki pod
oczy do celów kosmetycznych, 44 Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla
ciała, Zabiegi kosmetyczne, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi kosmetyczne dla psów,
Usługi kosmetyczne dla kotów, Usługi kosmetyczne, Usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Stomatologia kosmetyczna, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, Kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi
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kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi opalania skóry dla ludzi
w celach kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza do celów kosmetycznych, Chirurgia kosmetyczna, Analiza kosmetyczna, Analiza kolorów jako usługa kosmetyczna.
(210) 525481
(220) 2021 03 03
(731) MIKITÓW MACIEJ RCCN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Sorrisocks
(510), (511) 25 Skarpetki, Skarpetki dla niemowląt i małych
dzieci, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla sportowców,
Skarpetki męskie, Skarpetki sportowe, Skarpety sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525490
(220) 2021 03 02
BARAŃSKI MARCIN BEST, Kobylanka
(znak słowno-graficzny)
MORE madam

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: kosmetyki, świece, świeczki,
świece stołowe, świece zapachowe, ozdoby świąteczne
[oświetlenie], metalowe róże [dekoracje sufitowe], dekoracje
ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, tace metalowe, gwoździe, metalowe pudełka ozdobne, świece elektryczne, świece LED, lampiony elektryczne, przenośne lampiony chochin, lampiony na świece, żarówki oświetleniowe
LED, żarówki i akcesoria do nich, dekoracje ścienne 3D wykonane z metali szlachetnych, zawieszki [biżuteria], zegary,
ozdoby z gagatu, dekoracje z papieru [flagi], dekoracje
na stół z papieru, papierowe dekoracje do artykułów spożywcach, dekoracje na środek stołu z papieru, dekoracje
na przyjęcia z papieru metalizowanego, dekoracje ścienne
3D wykonane z papieru, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, dekoracje ścienne 3D
wykonane z tektury, notatniki, notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, piórniki, pióra żelowe, pióra kulkowe, pióra wieczne, wieczne pióra, ramki i stojaki do fotografii, zawieszki tekturowe, girlandy papierowe, pudełka kartonowe,
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, dekoracje wykonane z kamienia, dekoracje wiszące [ozdoby], łapacze snów
[dekoracje], dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, donice drewniane w postaci
skrzyń, postumenty pod doniczki na rośliny, postumenty
pod doniczki na kwiaty, stojaki na doniczki z kwiatami, tace
niemetalowe, lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra [meble], ozdobne lustra, lustra [srebrzone szkło], lustra z nadrukiem, meble, półki biurowe, półki skośne, półki metalowe,

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

półki wystawowe, półki [meble], półki ścienne [meble], półki
wiszące [meble], uchwyty do zdjęć [ramki], papierowe ramki
do zdjęć, ramki do obrazków i zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, meble łazienkowe, meble domowe, kosze niemetalowe, koszyki wiklinowe, pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, wieszaki do ubrań, misy na dekoracje kwiatowe, dekoracje ścienne 3D wykonane z terakoty, dekoracje ścienne 3D
wykonane z porcelany, dekoracje ścienne 3D wykonane
z gliny, dekoracje ścienne 3D wykonane ze szkła, dekoracje
ścienne 3D wykonane z ceramiki, gliniane donice, donice ceramiczne, donice szklane, gliniane doniczki, doniczki okienne, doniczki szklane, doniczki porcelanowe, ozdobne donice
szklane, donice do roślin, porcelanowe żardyniery [donice],
ozdobne donice ceramiczne, donice na rośliny, podstawki
do doniczek, doniczki do kwiatów, doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki ozdobne z porcelany, uchwyty
na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty
[spodki], wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, tace obrotowe, półmiski [tace], tace do odsączania,
tace do ciast, tace na posiłki, łyżki do butów, wazony, wazony
podłogowe, wazony ze szkła, wazony na kwiaty, wazony
szklane podłogowe, gliniane wazony podłogowe, kamienne
wazony podłogowe, wazony podłogowe gliniane, świeczniki, misy, misy ceramiczne, misy na rośliny, misy i miseczki, pudełka ceramiczne, ozdobne pudełka szklane, dzbanki kuchenne, pojemniki kuchenne, garnki kuchenne, foremki kuchenne, rękawice kuchenne, lejki kuchenne, sitka kuchenne,
szpikulce kuchenne, ruszty [kuchenne], gąbki kuchenne,
pędzle kuchenne, pipety kuchenne, tarki kuchenne, przybory kuchenne, utensylia kuchenne, kuchenne przybory, tłuczki kuchenne, nieelektryczne młynki kuchenne, skrobaki jako
akcesoria kuchenne, rondle kuchenne [nieelektryczne], przybory kuchenne nieelektryczne, nieelektryczne miksery kuchenne, naczynia kuchenne ceramiczne, szpikulce kuchenne niemetalowe, szpilki kuchenne metalowe, rondle kuchenne nieelektryczne, garnki kuchenne [komplety], głębokie
naczynia kuchenne, koszyki druciane [przybory kuchenne],
deski do krojenia kuchenne, formy aluminiowe [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne], łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], łyżki do polewania, kuchenne,
przybory kuchenne z silikonu, stojaki na ręczniki kuchenne,
ceramika do użytku kuchennego, łopatki do użytku kuchennego, moździerze do użytku kuchennego, tłuczki do użytku
kuchennego, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], formy
i foremki [przybory kuchenne], łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], łyżki-szumówki [nieelektryczne przybory kuchenne], garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], pojemniki kuchenne na tłuszcz, puste, łyżki do mieszania [przybory
kuchenne], uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, trzepaczki nieelektryczne do użytku kuchennego, kruszarki
do użytku kuchennego, nieelektryczne, dozowniki ciasta
do użytku kuchennego, kuchenne przybory używane przy
grillach domowych, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, prasy do tortilli, nieelektryczne przybory kuchenne, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, separatory
do oddzielania żółtek od białek jaj [przybory kuchenne], łyżki
do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], dziobki do nalewania do użytku kuchennego, deski do krojenia do użytku
kuchennego, pojemniki na chleb [do użytku kuchennego],
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, przybory kuchenne do przewracania potraw na drugą stronę, łyżki
do serwowania jako przybory kuchenne lub gospodarstwa
domowego, przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców,
noży i łyżek, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjąt-
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kiem widelców, noży i łyżek, deski do serów, deski do krojenia, deski do noży, deski do prasowania, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia [kuchnia], deski do prania [tary],
deski drewniane do grillowania, drewniane deski do siekania
[utensylia], dzbanki, dzbany do miednic, dzbanuszki, dzbanki
na śmietankę, dzbanki próżniowe nieelektryczne, dzbanki
na wino, dzbanki na mleko, słoiki, dzbanki szklane, dzbanki
na syropy, dzbanki do kawy, dzbanki do piwa, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki z metali szlachetnych,
dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dzbanki nie z metali szlachetnych,
garnki, kieliszki, kieliszki do wódki, kieliszki do wina, kieliszki
do brandy, kieliszki do likierów, kieliszki do szampana, kieliszki do margarity, kieliszki do koktajli, kieliszki do jajek, kieliszki
do sake, kieliszki do koniaku, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, kieliszki do jajek z metali szlachetnych, kieliszki do sake
[nie z metali szlachetnych], kieliszki do jajek nie z metali szlachetnych, kubki, słoiki na przyprawy, półeczki na przyprawy,
stojaczki na przyprawy, zestawy pojemniczków na przyprawy, talerze, termosy, ozdoby ceramiczne, dekoracje ścienne
z tkanin, wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, ręczniki, bielizna pościelowa i koce, tekstylia, koszule codzienne, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy,
girlandy [hafty], girlandy sztuczne, ścienne dekoracje, nietekstylne, dekoracje ścienne nietekstylne, fryzy [dekoracje
ścienne nie z materiałów tekstylnych], dekoracje ścienne
z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, dywany, dywany [tekstylne], dekoracje i ozdoby choinkowe, dekoracje
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne
choinki, dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji,
ozdoby choinkowe, dekoracje cukiernicze do ciast, słodkie
dekoracje do ciast, dekoracje z czekolady na choinki, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje
do ciast wykonane z cukru kandyzowanego, przyprawy, dekoracje kwiatowe [naturalne], dekoracje kwiatowe [świeże],
dekoracje kwiatowe [suszone], karłowate drzewka w doniczkach bonsai, rośliny suszone, girlandy z kwiatów naturalnych,
girlandy ze świeżo ściętych kwiatów, oświetlenie ogrodowe,
oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie
solarne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne,
oświetlenie ścienne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, akcesoria łazienkowe, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania,
flamastry zakreślacze, maszyny biurowe, pieczątki biurowe,
klej biurowy, artykuły biurowe, zszywki biurowe, spinacze
biurowe, etykieciarki biurowe, zszywacze biurowe, perforatory biurowe, dziurkacze biurowe, segregatory biurowe, terminarze biurkowe, przyborniki biurkowe, tacki biurkowe, kosze biurkowe na akcesoria biurkowe, kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], organizery na biurko,
przyborniki na biurko, pojemniki na biurko, terminarze
na biurko, podkładka na biurko, maty na biurko, podkładki
na biurko, zestawy na biurko, dziurkacze [artykuły biurowe],
zszywacze [artykuły biurowe], biurowe artykuły papiernicze,
biurowe maszyny do stemplowania, stojaki biurkowe na wizytówki, biurowe zbieraczki do arkuszy, stojaki na akcesoria
biurkowe, niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], stojaki
na kalendarze biurkowe, frankownice do użytku biurowego,
dziurkacze do użytku biurowego, zszywacze do użytku biurowego, organizery do użytku biurowego, teczki do użytku
biurowego, koperty do użytku biurowego, kleje do użytku
biurowego, brokat do celów biurowych, odciskarki do użytku biurowego, stojaki na dokumenty na biurko, segregatory
do użytku w biurze, podkładki na biurko z kalendarzem, korektory w płynie [artykuły biurowej, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], maszyny biurowe do bindowania papieru, do-
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zowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], noże do papieru [artykuły biurowe], urządzenia biurowe do wydruków taśmowych, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], stojaki na papier [wyposażenie biurowe], teczki na dokumenty
[artykuły biurowej, wytłaczarki do papieru [akcesoria biurowe], kasetki na papeterię [artykuły biurowe], pióra i długopisy [artykuły biurowe], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], urządzenia biurowe do niszczenia dokumentów, tablice na notatki
[artykuły biurowej], tacki na dokumenty [artykuły biurowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

525500
(220) 2021 03 03
GRABIANOWSKA MARTA, Boszkowo-Letnisko
(znak słowno-graficzny)
Libero PREMIO GELATO

53

(540) (znak słowny)
(540) ROGATA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
525514
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) USZATA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

525515
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONY ZAKĄTEK
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Nasiona do celów ogrodniczych, Nasiona traw trawnikowych,
Nasiona traw gazonowych, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

525516
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DALGETY ACTIV SOIL
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.22, 08.01.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 Lodziarnie, Kawiarnia.
525510
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BYCZA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

525511
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŁATKA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

525512
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MLECZNA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

(210)
(731)

525513
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

525517
(220) 2021 03 03
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DALGETY FITO SOIL
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(210)
(731)

525527
(220) 2021 03 03
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO
W STARGARDZIE, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARGARDZKA PALARNIA DOBREJ KAWY

(210)
(731)
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(531)

07.01.01, 07.01.24, 01.15.24, 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01,
05.07.27
(510), (511) 30 Kawa, Palone ziarna kawy, Mrożona kawa,
Napoje na bazie kawy, Napoje mrożone na bazie kawy,
Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Preparaty
do sporządzania napojów na bazie kawy, Napoje gazowane na bazie kawy, kakao lub czekolady, 35 Oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, hurtowni,
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dotyczącej kawy, palonych ziaren kawy, kawy
niepalonej, mrożonej kawy, napojów na bazie kawy,
napojów mrożonych na bazie kawy, napojów na bazie
kawy zawierających mleko, preparatów do sporządzania
napojów na bazie kawy, napojów gazowanych na bazie
kawy, kakao lub czekolady, syropów smakowych, syropów
do napojów, herbaty, elektrycznych ekspresów do kawy,
nieelektrycznych ekspresów do kawy, ekspresów do kawy
espresso, ciśnieniowych ekspresów do kawy, elektrycznych domowych ekspresów do kawy, elektrycznych zaparzaczy do kawy, dzbanków nieelektrycznych do parzenia kawy, filtrów (dripów) nieelektrycznych do parzenia
kawy, nieelektrycznych zaparzaczy do kawy z tłokiem,
dzbanków do kawy nie z metali szlachetnych, dzbanków
do kawy nieelektrycznych i nie z metali szlachetnych, filtrów do kawy, nie z papieru, stanowiących część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, 40 Palenie i przetwarzanie
kawy, Mielenie kawy, 43 Usługi restauracji, barów, hotele, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, usługi w zakresie
wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie
obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów.
(210)
(731)
(540)
(540)

525531
(220) 2021 03 04
PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn
(znak słowno-graficzny)
ST SZKLANE TARASY

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa,
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia,
organizowania targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Reklama, promocja i marketing
w zakresie nieruchomości w tym również prowadzone
on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
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sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży gruntów,
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem
ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Rachunkowość, Księgowość, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania
nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie,
Usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości,
Usługi wyceny finansowej nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, Usługi opracowywania koncepcji
użytkowania nieruchomości, usługi zarządzania sprawami
finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów
budowlanych, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania
dla budownictwa mieszkaniowego, 37 Budownictwo,
Prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie
budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi
remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych,
budowli, Usługi wykończeniowe lokali w tym tzw. wykończenie pod klucz, Usługi wykończeniowe budynków,
Naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne,
Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Nadzór budowlany, Rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych,
Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowlanego,
Usługi szklenia budynków, Instalowanie wyposażenia
budynków, Odnawianie i renowacja budynków, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie reklamy, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży,
Szkolenia z zakresu public relations, 42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki,
technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Koordynacja
wykonawstwa budowlanego, Doradztwo w dziedzinie
projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie
projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań,
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz
projektów architektonicznych, Usługi w zakresie: badań,
ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji, 44 Projektowanie krajobrazowe, Usługi
w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania
i utrzymywania trawników, ogrodów i terenów zielonych.
(210) 525532
(220) 2021 03 04
(731) PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZD ZOSTAŃ DEWELOPEREM

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Reklama,
promocja i marketing w zakresie nieruchomości w tym również prowadzone on-line, Prowadzenie badań rynkowych
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, Przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, Rachunkowość, Księgowość,
36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, Usługi dzierżawy,
wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi wyceny finansowej nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi
zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi
dotyczącymi nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie
projektów budowlanych, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego, Usługi w zakresie
sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, Usługi wykończeniowe lokali w tym tzw.
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wykończenie pod klucz, Usługi wykończeniowe budynków,
Naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Nadzór budowlany,
Rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, Informacja
budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi szklenia
budynków, Instalowanie wyposażenia budynków, Odnawianie i renowacja budynków, Budowa prywatnych budynków
mieszkalnych, 41 Nauczanie, Kształcenie, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie reklamy, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Szkolenia z zakresu public relations,
42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz,
Koordynacja wykonawstwa budowlanego, Doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz,
Usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia
badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych
oraz projektów architektonicznych, Usługi w zakresie: badań,
ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów powykonawczych dotyczących
inwestycji, 44 Projektowanie krajobrazowe, Usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, ogrodów i terenów zielonych.
(210) 525533
(220) 2021 03 04
(731) SKAWIŃSKA MARTA BLUE OCEAN MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Blue Ocean Media
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja
materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów reklamowych,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni,
czasu i materiałów reklamowych, Leasing billboardów reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
analizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo
w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie demografii
do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie
usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie
zarządzania marketingowego, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Pomoc
w zakresie marketingu, Porady w zakresie marketingu, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze odnoszące się
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do akcji promocyjnych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 42 Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Artyści graficy (Usługi -), Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych,
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting
komputerowych baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting portali internetowych, Hosting platform
w Internecie, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych, Grafika
artystyczna, Projektowanie broszur, Projektowanie graficzne
logo reklamowych, Projektowanie graficzne, Projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW,
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW w Internecie, Projektowanie wizualne, Projektowanie
wizytówek, Projektowanie znaków, Projektowanie znaków
towarowych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka
cyfrowa obrazów), Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych,
Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525534
(220) 2021 03 04
PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn
(znak słowno-graficzny)
BACÓWKA RADAWA SPA

03.04.11, 03.04.12, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01,
26.11.08
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów obejmujących pamiątki i upominki, biżuterię, kosmetyki
i artykuły sanitarne, ubrania, obuwie, torby, plecaki, sprzęt
sportowy i turystyczny, książki, artykuły papiernicze, sprzęt
fotograficzny, kamery, sprzęt i akcesoria audio-video, artykuły dla palaczy, artykuły spożywcze, napoje, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach,
hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb targów i wystaw handlowo-reklamowych
nie ujętych w innych klasach, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi
biurowo-sekretarskie, zarządzanie w działalności handlo-
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wej, Administrowanie działalności handlowej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw i prognozy ekonomiczne, wycena drzew i kompleksów leśnych,
outsourcing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, agencje
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie
oraz pozostałe formy reklamy, organizowanie zaopatrzenia
i sprzedaży, wynajmowanie przestrzeni i nośników reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, uaktualnianie materiału reklamowego, pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe, kreowanie wizerunku firm, usług i towarów,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
tworzenia, uaktualniania i funkcjonowania komputerowych
baz danych, 39 Transport pasażerski, organizowanie podróży i wycieczek turystycznych, organizowanie różnych form
wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci, pilotowanie,
rezerwowanie miejsc na podróż, zwiedzanie turystyczne,
usługi przewodników, holowanie pojazdów, wypożyczanie
pojazdów, pakowanie, przewożenie, składowanie i magazynowanie towarów, pośrednictwo frachtowe, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wynajem magazynów, spedycja, akcje ratunkowe, informacja o usługach transportowo-magazynowych, wynajmowanie koni, wynajem miejsc
parkingowych, prowadzenie parkingów, usługi taksówkowe,
usługi kierowców, dystrybucja wody oraz energii elektrycznej, 40 Obróbka materiałów, obróbka drewna, dorabianie
kluczy, przetwórstwo owoców, warzyw, mleka i mięsa, usługi drukarskie, wytwarzanie energii elektrycznej, oprawianie
dzieł sztuki, usługi fotograficzne, usługi związane z wywoływaniem filmów oraz wykonywaniem zdjęć, ścinanie i przycinanie drzew, usługi tartaczne, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, kongresów, szkoleń, sympozjów,
kursów i konferencji, organizowanie i prowadzenie przyjęć,
targów i wystaw związanych z edukacją i kulturą, konkursów
i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych,
organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych,
usługi obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich,
basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie
infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz
targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych w innych klasach, organizowanie ogródków zabaw dla dzieci,
pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów
rycerskich, przedstawień teatralnych, występów muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, obsługa sal gry,
obsługa gier w systemie on-line, prowadzenie klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), kluby
zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji,
kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych,
wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz hi-fi,
usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe, studia nagrań,
wynajmowanie stadionów, tłumaczenia, usługi reporterskie,
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie quadów,
rowerów, sprzętu do paintballa i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, prowadzenie
szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, przejażdżki powozami, kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekreacyjne, or-
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ganizowanie polowań, 43 Hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy turystyczne, schroniska
młodzieżowe, kempingi i obozowiska, rezerwacje miejsc
w hotelach i innych placówkach, restauracje, kawiarnie, bary,
wynajmowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, szkolenia oraz
imprezy, wynajmowanie domków letniskowych oraz sprzętu
rekreacyjnego, usługi cateringowe, wypożyczanie namiotów i innych konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli,
w tym mebli ogrodowych, cateringowych i konferencyjnych,
bielizny stołowej, naczyń i sztućców, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, hotele
dla zwierząt, 44 Usługi medyczne, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Fizjoterapia, Usługi weterynaryjne, Usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masażu,
odnowy biologicznej i spa, sauny, solaria, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicure, tatuowanie, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt,
pielęgnacja trawników, układanie kompozycji kwiatowych,
placówki rekonwalescencji, sanatoria, pomoc medyczna, kliniki medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych, gospodarka
łowiecka obejmująca planowane i skoordynowane czynności mające na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony
przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną, hodowla
i pozyskiwanie zwierząt łownych, gospodarka leśna, w tym
utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie drewna i runa leśnego, hodowla ryb i innych organizmów wodnych.
525535
(220) 2021 03 04
MOJAINWESTYCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MOJA INWESTYCJA
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze,
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania obrazu lub danych, Nagrane
media i media do pobrania, Oprogramowanie komputerowe,
Czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, Komputery i peryferyjne urządzenia
komputerowe, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Edukacyjne
aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje do przepływu pracy, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania
informacjami, Wstępnie nagrane programy komputerowe,
Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy do magazynowania danych, Programy sterujące kompu-
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terowe, nagrane, Programy komputerowe do przetwarzania
obrazów, Programy komputerowe do zarządzania projektami,
Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Programy komputerowe do celów edukacji, Użytkowe programy
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, 35 Usługi polegające na:
rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji,
transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania
rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych i reklamowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, usługi w zakresie działalności informacyjnej handlowej
oraz związanej z działalnością gospodarczą, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług,
świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów kupna-sprzedaży, wykonywania umów, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług
oraz kupować te towary i usługi: z katalogu różnych artykułów
lub usług, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu i prowadzeniu baz danych, informacja o powyższych usługach, reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
porównywania cen ogólnodostępnych towarów i usług, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cen
ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji
i porad dotyczących cen ogólnodostępnych towarów i usług,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie
informacji w tym zakresie, Usługi w zakresie badania rynku,
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy kosztów, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 36 Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i coaching, Edukacja i szkolenia
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja (Informacje o -),
Edukacja [nauczanie], Edukacja on-line z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja
prawna, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie
posługiwania się komputerami, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa
dla młodych ludzi, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem,
Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji
audio i/lub wideo, Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, Informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie
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materiałów do publikacji elektronicznej, Kursy instruktażowe,
Kursy korespondencyjne, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy korespondencyjne dotyczące dbania o dom,
Kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, Kursy
korespondencyjne dotyczące ogrodnictwa, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy korespondencyjne
dotyczące inwestycji osobistych, Kursy korespondencyjne,
nauka na odległość, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie bankowości, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy
szkoleniowe w zakresie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe związane z obsługą
klienta, Kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz
danych, Kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet,
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, Nauczanie, Nauczanie dotyczące
zarządzania, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie indywidualne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu i hurtowni z następującymi towarami: kleje i masy uszczelniające, kleje jedno
i wieloskładnikowe, impregnaty do betonu i tynku, szpachle,
barwniki do farb i środki barwiące, fugi do glazury, preparaty
do czyszczenia tapet papierowych, papiery ścierne i osprzęt
do nich, gąbki i kostki szlifierskie, listwy wykończeniowe
z tworzyw sztucznych, uszczelki z tworzywa, agregaty malarskie, pistolety lakiernicze i osprzęt do nich, agregaty tapeciarskie, szpachelki, skrobaki, pace, dłuta, nożyki, szczotki
do czyszczenia, pędzle malarskie, wałki, rączki, kleje do malowania, tapety z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe do tapet, folie i taśmy przylepne, taśmy maskujące
malarskie, tynki dekoracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525551
(220) 2021 03 04
PODSKARBI MARCIN TOTU LEGAL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TOTU LEGAL

525538
(220) 2021 03 04
KOLEDA ROBERT, Leverkusen, DE
(znak słowno-graficzny)
EUROKV
(531) 07.05.08, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 45 Doradztwo prawne.

(531) 24.13.09, 24.13.14, 24.13.17, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Ubezpieczenia medyczne,
Usługi ubezpieczeniowe, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

525554
(220) 2021 03 04
MATUSZEWSKA EDYTA, Legnica
(znak słowno-graficzny)
JAKBET

525541
(220) 2021 03 04
SABOWICZ MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MilleMi MILLE MIRACLES
(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pokrowce na siedzenia pojazdów, Tapicerka
do pojazdów, Siedzenia do pojazdów.

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.04
(510), (511) 25 Letnie ubranka dla dzieci.
525542
(220) 2021 03 04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYNAMIC

(210)
(731)

(210) 525555
(220) 2021 03 04
(731) BARTOSZ KRAJEWSKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tropical Soldiers In Paradise
(510), (511) 41 Występy zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, Usługi
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525556
(220) 2021 03 04
KOŚCIELAK MARIUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ELIXIR ZDROWIA I URODY M.K
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(531)

05.05.20, 05.05.21, 19.03.01, 19.03.09, 26.11.03, 26.11.09,
27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związanej z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej olejów roślinnych do celów spożywczych, Usługi
sprzedaży detalicznej olejów roślinnych do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związanej z ziołami
i preparatami ziołowymi do celów spożywczych, Usługi
sprzedaży detalicznej związanej z ziołami i preparatami ziołowymi do celów kosmetycznych.
525566
(220) 2021 03 04
PORTFEL INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTFEL INWESTYCYJNY

(210)
(731)
(540)
(540)
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525585
(220) 2021 03 05
LIEBL AGNIESZKA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
OPPOLINE KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Doradztwo związane z zarządzaniem, Usługi marketingowe,
Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Obsługa
administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pożyczki [finansowanie], Zarządzanie
finansami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Transakcje finansowe,
37 Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo
mieszkaniowe, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa budowlanego, 43 Usługi hotelowe.
525578
(220) 2021 03 04
KUSZTAL ARKADIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA TELMAX, Sztum
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONA GOLDEN CROWN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.09.12
(510), (511) 34 Tytoń, Gilza papierosowa, Bibułka papierosowa, Filtry papierosowe, Przybory dla palaczy, Napełniarki
do gilz papierosowych, Zwijarka do papierosów, Akcesoria
dla palących.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne
w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi w zakresie
medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi banku
kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi
medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi kosmetyczne,
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
Chirurgia plastyczna, Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Stomatologia kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera,
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych.
525599
(220) 2021 03 04
KOKORO SMAKI JAPONII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOKORO
(210)
(731)
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Nr ZT14/2021

(531) 27.05.01, 29.01.15, 28.03.99, 26.04.01, 11.03.05
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi kawiarni,
Usługi lodziarni, Usługi kateringowe.

danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie.

525607
(220) 2021 03 05
ERLI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Cała przyjemność na naszej stronie
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu platformy internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, Usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Udzielanie
informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, Reklama, Reklama i marketing,
Reklama i usługi reklamowe, Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, Publikowanie materiałów
reklamowych on-line, Publikowanie tekstów reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, Gromadzenie informacji
handlowych, Organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych
i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej,
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, 38 Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Przesyłanie informacji drogą on-line, Transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych
środków komunikacyjnych, Usługi telekomunikacyjne, Usługi
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja
danych na rzecz osób trzecich, Transmisja sygnału dla handlu
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, Udostępnianie
on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja

(210)
(731)

(210)
(731)

525620
(220) 2021 03 05
INNOVOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVO NUTRITION LAB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy, 29 Warzywa i owoce przetworzone, 32 Napoje.
(210) 525643
(220) 2021 03 05
(731) GAST MAURYCY, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) AMBITNI Szkoła Informatyki Maurycego Gast
(510), (511) 41 Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, Szkolenia w zakresie programowania komputerów.
525645
(220) 2021 03 05
ULTIMATE CONSOLIDATION SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UCS ULTIMATE CONSOLIDATION SERVICES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi odpraw, Usługi
frachtowe, Przewóz ładunków.
525646
(220) 2021 03 05
SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ev SOLAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Ładowarki do samochodów elektrycznych, Ładowarki
do akumulatorów do pojazdów silnikowych, 37 Ładowanie
akumulatorów do pojazdów.

Nr ZT14/2021
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525647
(220) 2021 03 06
GWD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ECLAYO
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki
toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne.
(210)
(731)
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(210) 525654
(220) 2021 03 06
(731) OŻGA BARTŁOMIEJ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) fmma
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.
525664
(220) 2021 03 07
PIETRZAK SEBASTIAN, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
WARSZTAT DIETETYCZNY

(210)
(731)

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

(210) 525649
(220) 2021 03 06
(731) MATCZAK JOANNA FPH ROLAND, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) SARTO
(510), (511) 25 Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, 40 Szycie odzieży na miarę, Szycie (produkcja na zamówienie).

(531) 05.07.13, 14.07.09, 17.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Broszury, książki, plakaty, plansze, druki, prospekty, 41 Prowadzenie: kursów, konferencji, seminariów,
usług w zakresie kultury fizycznej, zdrowego odżywiania,
publikowanie tematycznych materiałów do nauczania jak
książki, broszury, teksty, produkcja filmów tematycznych,
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej, fizjoterapii, i fizykoterapii, masażu, usług klinik medycznych, poradnictwo i prowadzenie terapii odchudzania, salonów kosmetycznych.

(210) 525650
(220) 2021 03 06
(731) PAWLAK KRZYSZTOF PROTRON, Topolice
(540) (znak graficzny)
(540)

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

525648
(220) 2021 03 06
GWD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) KIDWEE
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek.

(531) 26.04.05, 26.04.10, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowa infrastruktury elektroenergetycznej,
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525653
(220) 2021 03 06
LELEK DOMINIK ZANTIS, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
Zantis

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 21 Szczotki do sprzątania, Sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia.

525665
(220) 2021 03 07
JĘDRZEJCZAK MARCIN MARCELL, Grębocin
(znak słowno-graficzny)
MATMAX shop

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Korund [materiał ścierny], Papier ścierny
szmerglowy, Papier ścierny szmerglowy do paznokci, Płótno
z nasypem szklanym [płótno ścierne], Środki ścierne i polerskie, Tlenek glinu [materiał ścierny], Węglik krzemu [materiał
ścierny], Węgliki metali [materiały ścierne], Szmergiel, Szmergiel (papier ścierny), Ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, Środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego.
525679
(220) 2021 03 08
FIRST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRST POLSKA

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 14.03.03, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Płyny do czyszczenia, Płyny
do czyszczenia golarek, Środki do aromatyzacji pomieszczeń,
4 Smary, Smary w sprayu, Smary zawierające środki zmniej-
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szające tarcie, Smary syntetyczne, Smary do powierzchni polimerowych, Preparaty wiążące kurz, Mieszaniny pochłaniające kurz, 17 Maty gumowe antywibracyjne, Artykuły wykonane z gumy używane do amortyzacji wstrząsów, Podkładki
z gumy lub włókna wulkanizowanego, Opakowania amortyzujące i wyściełające z gumy, Elementy uszczelniające składające się z gumy, 20 Elementy i akcesoria do mebli, nie z metalu, Lustra, ramy do obrazów i fotografii, Akcesoria ruchome
(dekoracje) do wyposażania wnętrz wykonane z drewna,
ratanu, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, w szczególności skrzynie, walizki (pojemniki), szkatułki, skrzynki na kwiaty i figurki, Poduszki (siedziska), poduszki, materace, pościel
(inna niż bielizna pościelowa), Pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, 21 Naczynia, Naczynia ze szkła,
Naczynia żaroodporne, Naczynia ceramiczne, Naczynia domowe ze szkła i ceramiki, Podstawki i maty pod naczynia,
Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na odpady, 26 Kwiaty sztuczne,
Wiązanki i kompozycje z kwiatów sztucznych, Stroiki i wianki
z tkanin i z tworzyw sztucznych, Sztuczne owoce i warzywa, Kompozycje ze sztucznych owoców i warzyw, Girlandy
sztuczne, Wstęgi do dekorowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT14/2021

(540) Biegun 1955 r. fit & active

(531)

24.17.01, 24.17.02, 25.01.15, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.14, 04.05.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
525708
(220) 2021 03 08
ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jaraczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r. For Kids
(210)
(731)

525699
(220) 2021 03 08
KOSIŃSKI PATRYK KOSGLOBE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Termic

(531) 17.05.19, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Termometry, Alkoholomierze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
termometry, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: termometry, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alkoholomierze,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: alkoholomierze.
525706
(220) 2021 03 08
ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jaraczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r.
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01,
24.17.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
525709
(220) 2021 03 08
ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jaraczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biegun 1955 r. Szef poleca

(210)
(731)

(531)
(531)

25.01.15, 26.11.02, 26.11.13, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
525707
(220) 2021 03 08
ZPM BIEGUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jaraczewo
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

29.01.14, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.19,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.24
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
525711
(220) 2021 03 08
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT14/2021
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(540) AREAPAK
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Fajki wodne, Kamienie używane do fajek wodnych, Pudełka na papierosy elektroniczne, Uchwyty do papierosów
elektronicznych, Urządzenia do podgrzewania substytutów
tytoniu w celu wdychania, Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrzewania tytoniu
w celu wdychania.
525719
(220) 2021 03 08
VAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAO
(210)
(731)

(531) 24.15.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525718
(220) 2021 03 08
LIPKA ARTUR ULTI-PRO, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
420 VAPE
(531)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 Przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, Baterie do elektronicznych
przyborów dla palaczy, Baterie do waporyzatorów, Ładowarki USB do elektronicznych papierosów, Ładowarki do elektronicznych papierosów, Ładowarki do elektronicznych
przyborów dla palaczy, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Ładowarki do waporyzatorów, 11 Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry
do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, Filtry powietrza, 34 Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich,
do zastosowania w fajkach wodnych, Aromaty chemiczne
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara
elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako alternatywa
dla papierosów tytoniowych, Kartomizery do papierosów
elektronicznych, Kartridże do papierosów elektronicznych,
Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Papierosy elektroniczne, Płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy,
Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, Substancje do inhalowania
za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji
zawierających nikotynę, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów,
Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne
w płynie do papierosów elektronicznych, Wymienne wkłady
do papierosów elektronicznych, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,

27.05.01, 27.05.05, 27.05.23, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 3 Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
Pokojowe spraye zapachowe, Preparaty do odświeżania
dywanów, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, Środki do usuwania brzydkiego zapachu
zwierząt domowych, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki zapachowe do pomieszczeń, Detergenty,
Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku
domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Płyny do czyszczenia, Preparaty do czyszczenia
szkła, Preparaty myjące, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące
do szkła, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki
czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia kuwet, Środki do czyszczenia toalet, Środki do mycia
szkła, Preparaty toaletowe, Neutralizator nieprzyjemnych zapachów w toaletach, Neutralizator zapachu dymu w sprayu
do pomieszczeń (bez dodatku substancji zapachowych),
Neutralizator zapachów toalecie (bez dodatku substancji zapachowych) w sprayu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525727
(220) 2021 03 08
BAJOR OSKAR, Wróblew
(znak słowno-graficzny)
TUXEDO BANQUET CENTER

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
27.03.11, 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.15,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 43 Usługi w zakresie wynajmu pokojów.
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(540)
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525728
(220) 2021 03 08
ŁAPIŃSKI ŁUKASZ, Mrągowo
(znak słowno-graficzny)
L’S KITCHEN RESTAURACJA by Łukasz Łapiński

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.23, 27.05.24,
24.17.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
525736
(220) 2021 03 08
ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK IRKUCKI

(210)
(731)

Nr ZT14/2021

525759
(220) 2021 03 09
K&K DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) step into design
(210)
(731)

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy ścienne, Osłony do lamp, Lampy podłogowe, Lampy biurkowe,
Lampki nocne, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie ścienne, Elementy oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Osprzęt do oświetlenia, Żarówki oświetleniowe,
20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble.
525760
(220) 2021 03 09
TOMASZEWSKI KRZYSZTOF K PLUS R MEBLE,
Porosiuki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F finfin

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 4 Węgiel brunatny, kamienny, drzewny, brykiet
drzewny, węglowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525738
(220) 2021 03 09
MAR ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
adler

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.09, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 7 Elektronarzędzia.

525758
(220) 2021 03 09
K&K DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) K&K Design
(510), (511) 11 Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy ścienne, Osłony do lamp, Lampy podłogowe, Lampy biurkowe,
Lampki nocne, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie ścienne, Elementy
oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Osprzęt do oświetlenia, Oprawy oświetleniowe, Żarówki
oświetleniowe, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, 20 Łóżeczka dla dzieci, Łóżka, Przewijaki, Pokrowce na odzież [szafa],
biblioteczki [regał na książki], Komody, Krzesła, Ławy [meble]
meble, Meble biurowe, Meble ogrodowe, Stoły, Przenośne
biurka, Poduszki, Łóżka drewniane, Ochraniacze na szczebelki do łóżek dla dzieci inne niż pościel, 24 Osłony do łóżek
dziecięcych [pościel], Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Ręczniki, Zasłony, 27 Dywany, Tapeta, 28 Zabawki,
Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

525762
(220) 2021 03 09
PACAK ROBERT, Bełchatów
(znak słowno-graficzny)
FX BAU INSULATION

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje poliuretanowe, Poliuretany, Powłoki
poliuretanowe [inne niż farby], Substancje chemiczne stosowane do produkcji poliuretanów, Silikony, Czysty silikon,

Nr ZT14/2021
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Płynne elastomery silikonowe, Kleje [klejenie], Kleje sitowe,
Klej żelatynowy, Kleje kontaktowe, Środki klejące, Kleje topliwe, Grunt do ścian, Kleje do wykańczania i gruntowania,
Roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu wód gruntowych, Substancje do stabilizacji gruntu
do budowy dróg, Grunty reaktywne, Środki powierzchniowo czynne silikonowe do celów przemysłowych, Środki
powierzchniowo czynne do celów przemysłowych, Chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach
przemysłowych, Środki powierzchniowo czynne anionowe ulegające biodegradacji do użytku w produkcji, Kleje
do zabezpieczania tynku, Zaprawy farbiarskie do metali,
Zaprawy enzymatyczne [produkty chemiczne] do użytku
w przemyśle futrzarskim, Zaprawy enzymatyczne [produkty chemiczne] do użytku w przemyśle skórzanym, Środki
wytwarzające pustki powietrzne, będące dodatkami do zaprawy murarskiej, Przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji zapraw farbiarskich, Opóźniacze do użytku
wraz z zaprawą murarską, Środki zlepiające do gipsu, Środki
utwardzające do gipsu, 2 Uszczelniające płyny [konserwanty] do drewna, 17 Pianka poliuretanowa [półprzetworzona],
Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa
do celów izolacyjnych, Pianka silikonowa do termoizolacji, Uniwersalne gumowe szczeliwa silikonowe, Kleje izolacyjne, Uszczelki gumowe, Uszczelki olejowe, Uszczelki
do okien niemetalowe, Uszczelki olejowe [uszczelnienia],
Uszczelniacze do uszczelniania złączy, Uszczelniacze antykorozyjne, Uszczelnienia prętów, Uszczelniacze płynne,
Uszczelnienia wodoodporne, Uszczelki ognioodporne,
Materiały uszczelniające, Mieszanki uszczelniające, Pierścienie uszczelniające, Kit uszczelniający, Taśma antykorozyjna,
Klejąca taśma maskująca, Srebrna taśma klejąca, Taśma
klejąca opakowaniowa, Taśma kauczukowa do izolacji,
Taśmy do celów izolacyjnych, Taśmy do izolacji elektrycznej, Niemetalowe taśmy uszczelniające do okien, Taśmy
do uszczelniania gwintów rurowych, Taśma uszczelniająca
do połączeń rurowych, Taśmy gumowe mocujące szkło, Taśmy foliowe do izolacji, Samoprzylepne taśmy tkaninowe
[gaffa], Taśma elektroizolacyjna, Taśma maskująca, Taśmy
uszczelniające niemetalowe, Taśma uszczelniająca z masy
bitumicznej z warstwą metalu [inna niż dla budownictwa],
Wodoodporna taśma klejąca, Taśmy, paski i błony klejące,
Taśmy klejące do pokryć podłogowych, Membrany polimeryczne, Membrany hamulcowe [półprodukty], Membrany
uszczelniające niemetalowe, Membrany i półprzetworzone
syntetyczne materiały filtrujące, Membrany wodoodporne
z gumy, Membrany sekwencyjne z pochodnych celulozy,
Membrany wodoodporne wykonane z polimerów, Membrany sekwencyjne z polifluorku winylidenu, Folie metalowe izolacyjne, Folie izolacyjne, Folie z tworzyw sztucznych
do izolacji elektrycznej, Folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, Folie z tworzyw sztucznych do izolacji
elektronicznej, Folia poliuretanowa do użytku jako izolacja
budowlana, Farby izolacyjne, Farby uszczelniające [izolacyjne], Farby wodne [izolacyjne], Farby izolacyjne do ścian, Farby do celów izolacyjnych, Farby izolacyjne do dachów, Farby do izolacji elektrycznej, Farby izolacyjne na bazie wody,
Farby izolacyjne do fasad, 19 Smołowane taśmy do użytku
w budownictwie, Smołowane taśmy dla budownictwa,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy.
(210)
(731)

525767
(220) 2021 03 08
HEKSAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) (znak słowny)
(540) Klub 555
(510), (511) 9 Interaktywne programy gier komputerowych, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsów,
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie
interfejsowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami
serwerów dostępowych, Mobilne aplikacje, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Aplikacje biurowe i biznesowe, 16 Książki, Podręczniki
[książki], Notatniki [notesy], Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Notatniki, Materiały piśmienne, Broszury, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty, Książki edukacyjne, Podręczniki
edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Kalendarze, 21 Kubki, Kubki ceramiczne, Filiżanki i kubki, Kubki
do kawy, Termosy, Termosy do napojów, Termosy [butelki
termiczne], 25 Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki polo,
Podkoszulki, Paski [odzież], Paski z materiału, Paski tekstylne, Paski, T-shirty z krótkim rękawem, 41 Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Rozrywka,
Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe,
Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Organizowanie
seminariów, Organizowanie seminariów szkoleniowych,
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów.
525768
(220) 2021 03 09
PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Ekopromer
(510), (511) 1 Kleje przemysłowe, Kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje poliuretanowe, Kleje krzemoorganiczne, Kleje organiczno-mineralne, Spoiwa klejowe, Wypełniacze mineralne do użytku
w przemyśle, Wypełniacze z żywic syntetycznych, Wypełniacze [substancje chemiczne], Powłoki poliuretanowe
[inne niż farby], Poliuretany, Nieprzetworzony poliuretan,
Prekursory chemiczne do wytwarzania pianki poliuretanowej, Tworzywa sztuczne w postaci pianek, Produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki, Składniki
i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa i przemysłu, Tworzywa sztuczne w stanie surowym,
Związki i preparaty chemiczne do stosowania jako środki
pomocnicze w budownictwie i przemyśle, Dodatki chemiczne, 17 Materiały izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Kleje
izolacyjne, Klejące mieszanki uszczelniające, Wypełniacze
izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Szczeliwa z poliuretanu, Pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, Pianka
poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa
w blokach, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku
w produkcji, Pokosty (izolacyjne), Farby izolacyjne, Płyty
izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki izolacyjne, Tworzywa
sztuczne półprzetworzone, Żywice syntetyczne półprzetworzone.
(210)
(731)
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525780
(220) 2021 03 09
ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ligia

(210)
(731)

Nr ZT14/2021

edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie druków w formie elektronicznej,
Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525782
(220) 2021 03 09
FUNDACJA TRÓJMORZE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRÓJMORZE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydło, Mydło w płynie, Mydło pielęgnacyjne,
Mydło przemysłowe, Mydło [detergent], Mydło kuchenne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525781
(220) 2021 03 09
STILLER NINA, Józefów
(znak słowno-graficzny)
Wydawnictwo REKONTRA Publications

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 Druki, Periodyki drukowane, Kalendarze
drukowane, Drukowane wzory, Przewodniki drukowane,
Papier drukarski, Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Zestawy drukarskie, Drukarskie czcionki, Czcionki
drukarskie, Formularze [blankiety, druki], Samoprzylepne
etykiety drukowane, Terminarze [materiały drukowane],
Publikacje periodyczne drukowane, Drukowane etykietki
papierowe, Drukowane emblematy [kalkomanie], Drukowane reprodukcje obrazów, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane
ulotki informacyjne, Drukowane foldery informacyjne,
Drukowane komunikaty prasowe, Biuletyny [materiały
drukowane], Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowany materiał promocyjny, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane
arkusze informacyjne, Przenośne zestawy drukarskie, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Materiały piśmienne, Papierowe materiały
biurowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały edukacyjne i instruktażowe, 41 Wydawanie czasopism, Wydawanie
biuletynów, Wydawanie gazet, Wydawanie audiobooków,
Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Usługi
wydawnicze, Wydawanie nagród edukacyjnych, Usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, Wypożyczanie materiałów drukowanych, Wypożyczanie publikacji drukowanych, Komputerowy skład
drukarski [DTP], Publikowanie drukowanych materiałów

(531) 26.04.08, 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Sporządzanie raportów ekonomicznych,
Analizy i raporty statystyczne, Analizy gospodarcze, Analizy biznesowe rynków, Prognozy i analizy ekonomiczne,
41 Organizacja szkoleń, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Prowadzenie internetowych serwisów
informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525783
(220) 2021 03 09
FUNDACJA TRÓJMORZE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRIMARIUM

(531) 26.04.08, 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Sporządzanie raportów ekonomicznych,
Analizy i raporty statystyczne, Analizy gospodarcze, Analizy biznesowe rynków, Prognozy i analizy ekonomiczne,
41 Organizacja szkoleń, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Prowadzenie internetowych serwisów
informacyjnych.
(210)
(731)

525784
(220) 2021 03 09
ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Poznań

Nr ZT14/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tytan

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Płyny, pianki i żele do mycia kuchni, Płyny,
pianki i żele do mycia WC, Tabletki do WC, Płyny do mycia szyb, Płyny i balsamy do mycia naczyń, Płyny do mycia
uniwersalne, Mleczka do mycia i czyszczenia uniwersalne,
Proszki do czyszczenia uniwersalne, Granulki, żele i płyny do udrażniania rur, Płyny, pianki i żele do mycia łazienki,
Płyny, pianki i żele do usuwania przypaleń, Krążki do spłuczek, Zawieszki zapachowe do WC, Kostki do WC, Emulsje
i zmywacze do podłóg, Emulsje woskowe do podłóg, Emulsje wysokopołyskowe do podłóg, Płyny do pielęgnacji paneli, Pasta płynna do podłóg, Wybielacz czyszczący, Środki
do czyszczenia tapicerki i dywanów, Środki do czyszczenia
pomników i nagrobków, Proszki do prania, Płyny do czyszczenia płyt ceramicznych, Płyny do czyszczenia metalu,
drewna, szkła i sprzętu elektronicznego, Preparaty do usuwania pleśni, Preparaty do czyszczenia mikrofalówek, Mleczka do czyszczenia łazienki, Mleczka do czyszczenia kuchni,
w tym produkty o cechach biobójczych, dezynfekujących,
antybakteryjnych, antywirusowych, Środki do czyszczenia
pojazdów, Środki do pielęgnacji podłóg i mebli, Środki
do płukania i prania, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Preparaty zapachowe, Preparaty do prania,
Preparaty do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Detergenty do czyszczenia muszli klozetowych, Mleczka do czyszczenia kuchni,
Mleczka do czyszczenia łazienek, w tym produkty o cechach
biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych, antywirusowych, Środki i preparaty do czyszczenia łazienek, w tym
produkty o cechach biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych, antywirusowych, Środki i preparaty do czyszczenia kuchni, w tym produkty o cechach biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych, antywirusowych, 5 Środki
odkażające do użytku osobistego, Środki odkażające do powierzchni, Preparaty antybakteryjne, Spraye antybakteryjne,
Żele antybakteryjne, Środki do mycia antybakteryjne, Płyny
do rąk antybakteryjne, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Płyny dezynfekujące [innych niż mydło], Środki dezynfekcyjne do toalet, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Mydła antybakteryjne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Spraye
odświeżające do pomieszczeń, Spraye antyseptyczne w formie aerożelu do stosowania na twardych powierzchniach,
Preparaty chemiczne do celów sanitarnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525785
(220) 2021 03 09
CZAJA MARIUSZ, Baranów
(znak słowno-graficzny)
Voltero zielona energia
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(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa instalacji do zaopatrzenia
w energię, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej,
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, Konserwacja i naprawa instalacji
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Naprawa instalacji,
urządzeń i maszyn do produkcji energii, Konserwacja urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów energii wiatrowej, Demontaż energetycznych linii przesyłowych, Instalacja
systemów energii wodnej, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Budowa instalacji
wykorzystujących energię geotermiczną, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalowanie generatorów prądu.
525790
(220) 2021 03 08
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Janaturalny
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana (produkty mleczarskie).
(210) 525793
(220) 2021 03 08
(731) GANC MACIEJ PAN DYWANIK, Płock
(540) (znak słowny)
(540) PAN DYWANIK
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie nieruchomości, Pranie, Czyszczenia
tapicerki, Czyszczenie mebli, Udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi, Usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego.
(210) 525794
(220) 2021 03 08
(731) KUJDA WIESŁAW, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) WINNICA NOTABENE
(510), (511) 33 Wino.
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525801
(220) 2021 03 09
NARTOWICZ ANETA URSZULA STYL SNU
ZAKŁAD STOLARSKO-TAPICERSKI, Jeroniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYL SNU
(210)
(731)

(531) 12.01.03, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Łóżka tapicerowane, Meble tapicerowane,
Łóżka, Kanapy, Sofy, Fotele, Materace, Materace łóżkowe,
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej łóżek tapicerowanych, mebli tapicerowanych, łóżek, kanap, sof, foteli, materacy, materacy łóżkowych, mebli i akcesoriów meblowych
wyposażenia domu.
(210)
(731)
(540)
(540)

525802
(220) 2021 03 09
SZYMCZAK MATEUSZ, Poznań
(znak słowno-graficzny)
DROP SPOT BY M.S.

(531) 01.15.15, 24.17.24, 27.05.01
(510), (511) 37 Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Usługi myjni pojazdów.
(210) 525810
(220) 2021 03 10
(731) WIEREMIEJCZUK JOLANTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WITACEMINA
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy diety i leki.
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pojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi
barów i restauracji, Usługi restauracji serwujących tempurę,
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi
zaopatrzenia w żywność.
525814
(220) 2021 03 10
DIAMEO ANNA BECZEK, WOJCIECH ŁOJAN
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRINS

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe,
41 Szkolenia personelu, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu, Usługi
szkolenia dla personelu, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Kursy szkoleniowe
w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy edukacyjne związane
z ubezpieczeniami.
525817
(220) 2021 03 10
CORNER APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) corner live

(210)
(731)

525813
(220) 2021 03 10
HITO MILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HITO SUSHI & THAI RESTAURANT
(210)
(731)

(531) 05.03.20, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 28.03
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i na-

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 35 Prezentowanie informacji o towarach lub usługach oferowanych na rynku, obejmujących zwłaszcza właściwości i ceny owych towarów lub usług, w szczególności za pomocą serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych, Umożliwienie porównania towarów lub usług dostępnych na rynku,
w szczególności za pomocą serwisów internetowych oraz
aplikacji mobilnych, Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Sporządzanie oraz publikowanie recenzji towarów
lub usług, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także sprzedaży on-line, związane z następującymi produktami: odzież, obuwie, sprzęt elektroniczny,
telefony, komputery, meble, narzędzia, artykuł budowlane, dekoracje, artykuły do wyposażenia wnętrz, artykuły ogrodowe,
produkty spożywcze, napoje alkoholowe, artykuły dla zwie-
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rząt, środki czyszczące, produkty dla dzieci, zabawki, rowery,
Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
także sprzedaży on-line, związane z następującymi produktami: kosmetyki, perfumy, środki higieny osobistej, suplementy
diety, leki, urządzenia medyczne, książki, gry, gry komputerowe,
muzyka, filmy, sprzęt sportowy, sprzęt do ćwiczeń, samochody,
części i akcesoria samochodowe, opony i felgi, nieruchomości,
antyki, dzieła sztuki, artykuły kolekcjonerskie, maszyny i urządzenia, artykuły biurowe, 38 Prowadzenie oraz zapewnianie
użytkownikom dostępu do serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych, umożliwiających w szczególności wymianę
wiadomości oraz treści-takich, jak zwłaszcza: obrazy, filmy,
nagrania dźwiękowe itd., Prowadzenie oraz zapewnianie użytkownikom dostępu do serwisów internetowych lub aplikacji
mobilnych, umożliwiających użytkownikom przekaz dźwięku
i obrazu „na żywo”, w szczególności celem umożliwienia sprzedaży towarów lub usług na rzecz innych użytkowników w trakcie takiego przekazu, Udostępnianie forów internetowych
on-line, Udostępnianie portali internetowych, Udostępnianie
aplikacji mobilnych, Transmisja wiadomości i plików cyfrowych
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Przesyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie dostępu
do baz danych, Doradztwo dotyczące wskazanych wcześniej
usług, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych.
525826
(220) 2021 03 10
SELLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BABEES
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tkaniny, 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)

(210) 525828
(220) 2021 03 10
(731) Brnovar s.r.o., Staré Brno, CZ
(540) (znak słowny)
(540) TUP
(510), (511) 32 Piwo.
(210) 525831
(220) 2021 03 10
(731) Brnovar s.r.o., Staré Brno, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Starozdroj
(510), (511) 32 Piwo.
(210) 525833
(220) 2021 03 10
(731) Brnovar s.r.o., Staré Brno, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Vltavan
(510), (511) 32 Piwo.
(210) 525848
(220) 2021 03 09
(731) KOCZYŃSKI JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOWSMART
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 Projektowanie budowlane.

(210)
(731)
(540)
(540)
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525857
(220) 2021 03 10
JAROSZEK RYSZARD, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
Jarry-1

(531)

24.17.01, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

525859
(220) 2021 03 10
SZYMKOWIAK PAWEŁ PABLO, Borkowo
(znak słowno-graficzny)
PABLO UNLTD

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
Ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochraniacze na głowę do karate, Ochraniacze na brzuch,
chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], Ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Dopasowane
pokrowce na sprzęt sportowy, Hydropłaty do desek będących sprzętem sportowym, Kusze [sprzęt sportowy], Piłki
jako sprzęt sportowy, Słupki do siatek tenisowych [sprzęt
sportowy], Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt sportowy, Tyczki do skoków o tyczce (sprzęt sportowy), Sprzęt
sportowy dla zwierząt domowych, Zabawkowy sprzęt
sportowy, Rękawice bokserskie.
525861
(220) 2021 03 09
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Mevit
(510), (511) 1 Produkty chemiczne, stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)

525862
(220) 2021 03 09
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Mezot
(510), (511) 1 Produkty chemiczne, stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)
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525863
(220) 2021 03 09
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Mezoksan
(510), (511) 1 Produkty chemiczne, stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)

525864
(220) 2021 03 09
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Elviz
(510), (511) 1 Produkty chemiczne, stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)

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

525878
(220) 2021 03 10
ŚWIERKOWSKI PAWEŁ, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
KARKONOSKA TŁOCZNIA ESTD 2015

(531)

06.01.02, 05.01.10, 05.01.16, 25.01.25, 26.01.01, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.

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

525882
(220) 2021 03 10
BUKAŁA WOJCIECH, Polkowice
(znak słowno-graficzny)
EMTECH IPH GROUP

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi pośrednictwa
w handlu, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży maszyn do czyszczenia przemysłowego, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
maszyn do czyszczenia suchym lodem, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży środków czyszczących, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży urządzeń do czyszczenia śniegiem, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży urządzeń do powlekania powłokami trudnościeralnymi, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
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opakowań dla narzędzi, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
półfabrykatów z węglików spiekanych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży narzędzi skrawających, Pośrednictwo w zakresie
sprzedaży laserów przemysłowych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług nanoszenia powłok trudnościeralnych,
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług czyszczenia przemysłowego, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług serwisowania maszyn do produkcji suchego lodu, Pośrednictwo
w zakresie sprzedaży usług serwisowania maszyn do czyszczenia suchym lodem, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług regeneracji narzędzi skrawających, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług czyszczenia przemysłowego laserem.
(210) 525884
(220) 2021 03 10
(731) MALISZEWSKI IGOR, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) IGGY PIZZA
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracyjne.
(210) 525885
(220) 2021 03 10
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Złoto Miedzianki
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe,
Piwo pełne jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Czarne piwo, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Korzenne
piwa, Piwa smakowe, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej
zawartości alkoholu, Porter, Stout, Indyjskie piwa jasne ale,
Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Shandy jako napój
składający się z piwa i lemoniady, Mineralizowane piwa, Drinki na bazie piwa, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw
i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw,
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw
smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale,
napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych
piw, drinków na bazie piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43 Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach
z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe, Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych,
Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów,
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych
browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.
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(210) 525886
(220) 2021 03 10
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Cycuch Janowicki
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne jasne, Piwo typu saison, Piwo typu
koźlak, Czarne piwo, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu
ale, Korzenne piwa, Piwa smakowe, Napoje na bazie piwa,
Piwa o małej zawartości alkoholu, Porter, Stout, Indyjskie
piwa jasne ale, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
Shandy jako napój składający się z piwa i lemoniady, Mineralizowane piwa, Drinki na bazie piwa, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw
rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw
bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison,
piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów
na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów,
stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego
się z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw, drinków
na bazie piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa,
43 Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach
z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe, Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje
oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe,
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów
alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących
restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie
gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.
(210) 525893
(220) 2021 03 10
(731) BOGIĆ MIŁOSZ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) VARSLAVIA
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu,
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, Koncerty muzyczne na żywo, Szkolenia edukacyjne, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Organizowanie występów muzycznych na żywo, Konkursy muzyczne, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
525897
(220) 2021 03 11
GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

71

(540) Wilmar
(510), (511) 1 Białka do użytku w przemyśle, Białko roślinne
do celów przemysłowych, Proteiny do użytku w procesie produkcji, Białka roślinne jako surowce, Białka spożywcze, Proteiny
dla przemysłu spożywczego, Białko stosowane w produkcji kosmetyków, Białka roślinne do użytku w produkcji artykułów spożywczych, suplementów diety, kosmetyków, produktów farmaceutycznych i chemicznych, Białka spożywcze do konsumpcji
przez człowieka [materiał surowy], Koncentraty białek roślinnych
do użytku przemysłowego, Izolaty białek roślinnych do użytku
przemysłowego, Dodatki chemiczne używane w produkcji
żywności, napojów, kosmetyków, suplementów diety, produktów farmaceutycznych i chemicznych, Dodatki chemiczne
do paliwa, Substancje chemiczne do konserwowania żywności,
Produkty uboczne procesów obróbki roślin oleistych do celów
przemysłowych, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Paliwa,
Paliwa olejowe przemysłowe, Paliwa ze źródeł biologicznych,
biopaliwa, Biodiesel, Środki polepszające spalanie [oleje], Oleje
roślinne do celów przemysłowych, Olej rzepakowy do celów
przemysłowych, 5 Białkowe suplementy diety, Suplementy
diety zawierające białko, Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Koncentraty i izolaty białek roślinnych do użytku w suplementach diety, Koncentraty i izolaty białek roślinnych do użytku
jako dodatek do żywności dietetycznej, Substancje dietetyczne
w postaci koncentratów i izolatów białek roślinnych przystosowane do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Dodatki do żywności dla zwierząt w postaci koncentratów
i izolatów białek roślinnych, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne, Produkty spożywcze
w postaci białek roślinnych i izolatów białek roślinnych, Proteiny
i preparaty proteinowe do celów konsumpcyjnych, Przetworzone rośliny oleiste, Produkty żywnościowe z białek roślinnych
i produkty spożywcze zawierające białka roślinne, Koncentraty
i izobaty białek roślinnych jako dodatek do żywności, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa,
30 Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające białka
roślinne, Mąka, Przetworzone zboża, Batony proteinowe do celów niemedycznych, Batony zbożowe, Koncentraty i izobaty
białek roślinnych jako dodatek do wypieków, makaronów i wyrobów cukierniczych, 31 Pasze dla zwierząt, Makuchy, Makuchy
rzepaku dla bydła, Pasze wzbogacone białkiem roślinnym, Karmy dla zwierząt, Proteiny do żywności dla zwierząt, Białka roślinne, koncentraty białek roślinnych i izolaty białek roślinnych jako
pokarm dla zwierząt, Białka roślinne, koncentraty białek roślinnych i izolaty białek roślinnych jako dodatek do karm i pasz dla
zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

525898
(220) 2021 03 11
POLAK BOŻENA, Mielno
(znak słowno-graficzny)
Paprykarz córki rybaka
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(531)

03.09.01, 03.09.06, 03.09.10, 03.09.24, 05.09.15, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb,
Mrożone pakowane przystawki składające się głównie
z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, Mrożone gotowane ryby, Potrawy rybne,
Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Przystawki
na bazie warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające
się przede wszystkim z owoców morza, Przekąski na bazie
warzyw, Żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Gotowane owoce
morza, Gotowane ryby, Konserwy rybne, Konserwowe owoce morza, Konserwowane ryby, Konserwowane produkty
rybne w słoikach, Mrożone produkty rybne, Mrożone owoce
morza, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Pasta z owoców morza, Pasta
rybna, Ryby w słoikach, Ryby przetworzone, Ryby mrożone,
Ryby marynowane, Ryby, Przystawki mrożone składające
się głównie z owoców morza, Przetworzone owoce morza,
Przeciery rybne, Produkty z przetworzonej ryby do spożycia
dla ludzi, Produkty z owoców morza, Żywność przygotowywana z ryb, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb
wędzonych.
(210) 525899
(220) 2021 03 11
(731) POLAK BOŻENA, Mielno
(540) (znak słowny)
(540) PAPRYKARZ CÓRKI RYBAKA
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb,
Mrożone pakowane przystawki składające się głównie
z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, Mrożone gotowane ryby, Potrawy rybne,
Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Przystawki
na bazie warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające
się przede wszystkim z owoców morza, Przekąski na bazie
warzyw, Żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Gotowane owoce
morza, Gotowane ryby, Konserwy rybne, Konserwowe owoce morza, Konserwowane ryby, Konserwowane produkty
rybne w słoikach, Mrożone produkty rybne, Mrożone owoce
morza, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Pasta z owoców morza, Pasta
rybna, Ryby w słoikach, Ryby przetworzone, Ryby mrożone,
Ryby marynowane, Ryby, Przystawki mrożone składające
się głównie z owoców morza, Przetworzone owoce morza,
Przeciery rybne, Produkty z przetworzonej ryby do spożycia
dla ludzi, Produkty z owoców morza, Żywność przygotowywana z ryb, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb
wędzonych.
525908
(220) 2021 03 11
SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WIEDZA MA WARSTWY
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki
oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny powlekające, Roboty przemysło(210)
(731)

Nr ZT14/2021

we, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny drukujące i zszywające, Obrabiarki, Drukarki 3D, 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do kopiowania, Drukarki, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Usługi public relations, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny do obróbki powierzchni,
maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie
elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny powlekające, roboty przemysłowe, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny drukujące i zszywające, obrabiarki, drukarki 3D,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia pomiarowe,
urządzenia do kopiowania, drukarki, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej następujących towarów: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, materiały drukowane, drobne
wyroby metalowe, drobne wyroby z tworzyw sztucznych,
breloki, modele, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, opakowania, opakowania na upominki, uchwyty,
słomki do picia, biodegradowalne słomki do picia drukowane 3D, lampy, lampy drukowane 3D, stojaki do ekspozycji,
kasety do ekspozycji, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej
oraz badania rynkowe, Sporządzanie raportów biznesowych, Przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa,
40 Wyrób produktów na zamówienie, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka materiałów
(Informacje o -), Formowanie produktów syntetycznych, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi odlewnicze, Usługi powielania 3D, Drukowanie, Drukowanie 3D,
Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów,
do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, Wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, Wynajem drukarek
3D, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Doradztwo technologiczne, Usługi analizy technologicznej, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Wynajem sprzętu naukowego
i technologicznego, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne
oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Usługi
inżynieryjne dla osób trzecich, Testy inżynieryjne, Prace inżynieryjne, Badania inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Usługi
inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, Usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, Usługi
inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami,
Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Usługi projektowania, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projek-
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towanie naukowe i technologiczne, Projektowanie druków,
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie modeli, Projektowanie form, Projektowanie przyrządów, Projektowanie
narzędzi, Projektowanie rzeźb, Projektowanie graficzne, Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie metod
produkcji, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie
nowych produktów, Projektowanie produktów, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie produktów
przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie produktów
inżynieryjnych, Projektowanie ozdobnego opracowania
graficznego, Projektowanie systemów pomiarowych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi
pomiarów technicznych, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich.
(210) 525909
(220) 2021 03 10
(731) IDZIKOWSKA JOANNA, Tąpkowice
(540) (znak słowny)
(540) Serca Kreacja
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi gromadzenia funduszy na cele
charytatywne dla dzieci potrzebujących, Udzielanie Informacji
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez
rozrywkowych, Organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
Usługi zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Przekazywanie funduszy, Transfer funduszy, Zbieranie funduszy, Organizowanie
zbierania funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich.
525912
(220) 2021 03 11
APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VanStories
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.
(210)
(731)

525914
(220) 2021 03 11
VITAMIZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIZU MATE

(210)
(731)
(540)
(540)
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525917
(220) 2021 03 11
WOŹNA BEATA P.H.U.P. MIRMAOL, Pleszew
(znak słowno-graficzny)
Woźny Junior

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 Piece nagrzewcze, Piece kociołkowe, Piece
przemysłowe, Piece grzewcze, Piecyki koksowe, Piece [urządzenia grzewcze], Piece grzewcze przemysłowe, Armatura
do pieców, Prefabrykowane elementy pieców, Pokrywy
[części pieców], Piecyki na węgiel, Piece do ogrzewania
centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, Urządzenia
do załadunku pieców, Aparatura grzewcza do pieców, Dysze
regulujące [części pieców], Kotły grzewcze, Kotły do centralnego ogrzewania, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Kotły
do instalacji grzewczych, Rury do kotłów grzewczych, Kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania.
(210)
(731)
(540)
(540)

526011
(220) 2021 03 12
GRYNIEWICZ MATEUSZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
QNERGY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej.
526033
(220) 2021 03 14
SANKIEWICZ-NOSALSKA IGA COSMEDICAL,
Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C COSMEDICAL beauty medical aesthetic

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.07.25, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18,
26.03.04, 26.03.11, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07,
26.11.08
(510), (511) 44 Usługi spa, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Analiza kosmetyczna, Doradztwo
dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Konsultacje
dotyczące kosmetyków, Gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kuracje do włosów, Manicure, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Odbudowa włosów,
Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Usługi koloryzacji brwi,
Usługi koloryzacji rzęs, Usługi kosmetyczne, Usługi lecznicze
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dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów piękności, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego
podkręcania rzęs, Usługi w zakresie makijażu permanentnego,
Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi kosmetyczne,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Chirurgia plastyczna, Usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Wstrzykiwalne kuracje
wypełniaczami do celów kosmetycznych.
(210) 526047
(220) 2021 03 12
(731) ŁAZARCZYK LESZEK, Istebna
(540) (znak słowny)
(540) SORELL
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
526049
(220) 2021 03 15
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Oxidosin foam
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne,
roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Mieszaniny chemiczne i organiczne
do użytku w produkcji żywności i napojów, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Skrobia
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Sole
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Tworzywa sztuczne w postaci
surowców, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej,
Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Żywice syntetyczne
i nieprzetworzone, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.
(210)
(731)
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i preparaty chemiczne stosowane jako dodatki chemiczne
do procesów spalania, dodatki ograniczające emisję szkodliwych substancji, w szczególności zawierające mocznik,
35 Usługi w zakresie handlu, w tym sprzedaż substancji,
materiałów i preparatów chemicznych, Usługi informacyjne
dla konsumentów, w tym udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej i produktów, Reklama, w tym usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikacja reklam,
treści reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, on-line, Prezentowanie produktów
w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja towarów i usług, Promocja
sprzedaży produktów w celach handlowych, organizacja
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
526051
(220) 2021 03 15
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Amisept sensitive
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Skrobia
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne
nieprzetworzone, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Tworzywa
sztuczne w postaci surowców, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowej,
Żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty
i artykuły dentystyczne.
(210)
(731)

526052
(220) 2021 03 12
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOXY

(210)
(731)

526050
(220) 2021 03 12
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOXY

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, w tym substancje, materiały

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, w tym substancje, materiały
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i preparaty chemiczne stosowane jako dodatki chemiczne
do procesów spalania, dodatki ograniczające emisje szkodliwych substancji, w szczególności zawierające mocznik,
35 Usługi w zakresie handlu, w tym sprzedaż substancji,
materiałów i preparatów chemicznych, Usługi informacyjne
dla konsumentów, w tym udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej i produktów, Reklama, w tym usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikacja reklam,
treści reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, on-line, Prezentowanie produktów
w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja towarów i usług, Promocja
sprzedaży produktów w celach handlowych, organizacja
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
526054
(220) 2021 03 12
CONTINENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONTINENT we help reach to your dreams

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.11, 26.11.12, 26.04.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.13.25
(510), (511) 41 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Szkolenie kierowców, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Szkolenie w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, Usługi instruktażowe i szkoleniowe,
Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

526057
(220) 2021 03 15
KAROŃ EWA, Rusiec
(znak słowno-graficzny)
CALISIA D’ORO HANDMADE FURNITURE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.04, 03.07.24
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Komody, Konsole, Kredensy, Meble do siedzenia,
Stoliki, Stoły, Szafki [meble], Toaletki, Biurka i stoły, Łóżka,
Siedzenia.
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(210) 526058
(220) 2021 03 15
(731) KARJALAINEN NATALIA, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BEBOKI
(510), (511) 18 Torebki damskie, Małe damskie torebki bez
rączki, Smycze dla zwierząt domowych, Smycze dla zwierząt,
Smycze dla psów, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały
na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na karty [portfele], Etui
na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty wykonane
z imitacji skóry, Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na klucze, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na wizytówki, Etui
na prawo jazdy, Etui na pieluchy, Etui na klucze z imitacji skóry,
Portfele wraz z etui na karty, Futerały w postaci etui na klucze,
Etui z imitacji skóry, Skórzane etui na karty, Szkolne (Torby -),
Tekstylne torby na zakupy, Sportowe torby, Skórzane torby
na zakupy, Podróżne torby na ubranie, Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, Podróżne (Torby -), Podręczne torby do samolotu, Nosidełka dla zwierząt [torby], Niewielkie torby podróżne, Małe torby dla mężczyzn, Kufry i torby podróżne,
Elastyczne torby na odzież, Duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
Artykuły podróżne [walizki, torby].
526069
(220) 2021 03 15
VIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) Vi-kraft
(510), (511) 16 Folia stretch wstępnie rozciągnięta, Artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych.
(210)
(731)

(210) 526081
(220) 2021 03 15
(731) BICZ MARTA BIMAR, Zwoleń
(540) (znak słowny)
(540) ekogroszek bimarex
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Paliwa stałe otrzymane sztucznie,
Węgiel o niskiej zawartości siarki, Węgiel, Węgiel jako paliwo,
Paliwa do celów grzewczych, Paliwa na bazie węgla.
(210) 526082
(220) 2021 03 15
(731) BICZ MARTA BIMAR, Zwoleń
(540) (znak słowny)
(540) bimarex orzech
(510), (511) 4 Paliwa na bazie węgla, Paliwa stałe, Paliwa stałe otrzymane sztucznie, Węgiel, Węgiel jako paliwo, Węgiel
o niskiej zawartości siarki, Paliwa do celów grzewczych.
526179
(220) 2021 03 16
REYNOLDS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REYNOLDS MEDICAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
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526189
(220) 2021 03 16
DĄBRÓWKA MAGDALENA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
KSZTAŁT RZECZY

(531) 26.03.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie urbanistyczne, Stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], Usługi architektoniczne, Usługi
graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526192
(220) 2021 03 16
KRAWCZYK SŁAWOMIR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
POINT X

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Bluzy z kapturem, Bluzy dresowe, Kurtki
bluzy, Bluzy sportowe, Spodnie, Spodnie dresowe, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo,
Kurtki, Spodenki, Krótkie spodnie, Sukienki damskie, Spódnice, Legginsy, Czapki [nakrycia głowy), Czapki i czapeczki
sportowe, Kominiarki, Skarpetki, Majtki, Maski ochronne
[odzież), Maski ochronne [modna odzież], Bielizna, Swetry,
Obuwie, Koszule, Rękawiczki, Kąpielówki, Odzież do spania, Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież sportowa, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież damska,
Odzież, Paski [odzież], Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Bielizna damska, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów jak: bluzy z kapturem, bluzy dresowe.
kurtki bluzy, bluzy sportowe, spodnie, spodnie dresowe,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo, kurtki, spodenki, krótkie spodnie, sukienki damskie, spódnice, legginsy, bluzki, czapki [nakrycia głowy],
czapki i czapeczki sportowe, kominiarki, skarpetki, majtki,
maski ochronne [odzież], maski ochronne [modna odzież],
bielizna, paski, swetry, obuwie, koszule, rękawiczki, kąpielówki, odzież do spania, odzież treningowa, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla
kobiet, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież męska, odzież damska, odzież, paski [odzież], odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna damska, saszetki
męskie, saszetki biodrowe, portfele.
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526206
(220) 2021 03 17
GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GIGI
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, Chleb, Chleb bez drożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb
o niskiej zawartości soli, Chleb z przyprawami, Chleb z rodzynkami, Chleb żytni, Cienkie paluszki chlebowe, Grube
paluszki chlebowe, Nadziewany chleb, Paluszki chlebowe,
Przekąski składające się głównie z chleba, Świeży chleb,
Tosty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki chrupkie, Bułka
maślana [brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo,
Ciastka herbaciane, Ciastka owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki, Duże miękkie bułki, Herbatniki owsiane spożywcze, Miękkie bułeczki, Nadziewane kanapki, Pieczywa
chrupkie, Pieczywo owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Słodkie bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap
(pieczywo), Ciasto biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu
budyniowego do tortów i ciast, Torty Pawłowej o smaku
orzechów laskowych, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty truskawkowe, Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe], Bułeczki z kremem,
Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta
czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z dyni, Ciasta z kremem,
Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasteczka,
Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Ciastka, Ciastka
czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto
migdałowe, Ciasto na bazie jaj, Ciasto na słodkie wypieki,
Ciasto śliwkowe, Crème brûlées [przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Eklerki, Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche ciastka
maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka
maślane z polewą czekoladową, Kruche ciasto, Lukrowane
biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, Lukrowane ciasto,
Magdalenki, Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mrożone wyroby piekarnicze,
Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe,
Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borówkami, Placki [ciasta]
z nadzieniem owocowym, Podłużne biszkopty [ciastka],
Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, Quiche [tarty], Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Sernik, Serniki, Słodkie
bułeczki typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie,
Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, Świeże placki [ciasta], Tarty
(słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wiedeńskie wypieki, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby
ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby
piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy,
Lody, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jadalne lody owocowe, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody],
Lody aromatyzowane alkoholem, Lody na bazie jogurtu
[lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody spożywcze, Lody
truflowe, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne
[sorbety], Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę,
(210)
(731)
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Wegańskie lody, Spożywcze (lody -), Sorbety [wodne lody],
Sorbety [lody wodne], Sorbety [lody], Owocowe lody, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Usługi barów kawowych, Usługi
barów z sokami, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie jedzenia
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi restauracji fast-food.
526490
(220) 2021 03 23
Wenzhou Gude Industry and Trade Co., Ltd.,
Longgang City Wenzhou City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROS ROLLING PAPERS

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 10.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne, Filtry do papierosów, Fajki, Gilotynki do cygar, Cygarnice, Cygarniczki, Zapalniczki dla palaczy, Ustniki do papierosów, Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

526492
(220) 2021 03 23
LLC GREENWITCH COFFEE, Lwów, UA
(znak słowno-graficzny)
GREEN WITCH COFFEE

(210) 526526
(220) 2021 03 23
(731) STRZEWICZEK ARTHUR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Shamrock Barber Shop
(510), (511) 44 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.
526571
(220) 2021 03 23
WYRĘBKIEWICZ-ŁUBA PATRYCJA LOGOPATKA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LogoPatka
(510), (511) 44 Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej.

(210)
(731)

526592
(220) 2021 03 24
ONE SHOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCJA I ZDROWIE OLEJE SZLACHETNE Oliwine

(210)
(731)

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Odżywki do ust,
Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, 5 Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Probiotyki (suplementy), Dodatki odżywcze, Dietetyczne
dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne
w formie napojów, Odżywcze suplementy diety, 29 Mieszanka
olejów [do celów spożywczych], Olej arachidowy [do celów
spożywczych], Olej canola, Olej kokosowy, Olej kostny, jadalny,
Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego [jadalny],
Oleje jadalne, Oleje mieszane do żywności, Oleje smakowe, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek, Tłuszcze roślinne do gotowania,
Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Tłuszcze do gotowania, Wyroby z masła, Oleje z przyprawami, Zmieszane oleje
roślinne do celów kulinarnych, Olej z pestek winogron, Przetworzone liście winogron, Nasiona przetworzone, Przetworzone
nasiona dyni, Nasiona jadalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

01.01.03, 02.03.01, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.14,
26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Palone ziarna kawy, Mieszanki kawowe,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą.
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526652
(220) 2021 03 25
REIMANN-FURMANEK URSZULA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NAUTILUS PEARL
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(531) 03.09.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 43 Motele, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy
gościnne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla
gości, Usługi hoteli i moteli, Usługi pensjonatów, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Krótkoterminowy wynajem
przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Udostępnianie sal konferencyjnych, Bary, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności
i napojów dla gości, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
44 Aromaterapia, Fizjoterapia, Masaż, Talasoterapia, Terapia
zajęciowa i rehabilitacja, Udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi
w zakresie medytacji, Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi
w zakresie odchudzania, Udostępnianie wanien do gorących
kąpieli, Usługi manicure i pedicure, Usługi opalania natryskowego, Usługi saun, Usługi solarium.

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

Nr ZT14/2021

526780
(220) 2021 03 27
ŻWIRSKI MARIUSZ, Kalinówka
(znak słowno-graficzny)
Bajkowa Akademia SZKOŁA PODSTAWOWA

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie w szkołach podstawowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526816
(220) 2021 03 29
STASZYŃSKI JACEK GREEMOOSE, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
GreeMoose

(210) 526687
(220) 2021 03 25
(731) SZÓLC BARTOSZ BS MANUFAKTURA, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) BS Manufaktura
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Statuetki i dzieła
sztuki z metali nieszlachetnych.
526760
(220) 2021 03 26
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) KNOCKOUT
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety
dla sportowców, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Dietetyczna żywność do celów
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako
zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami
odżywczymi, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 32 Wody mineralne,
Napoje owocowe i soki owocowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], Napoje węglowodanowe,
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje dla
sportowców, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, Soki warzywne, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Wyciągi do sporządzania
napojów, Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Napoje izotoniczne, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje energetyzujące, Syropy do napojów,
Soki, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Syropy
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów.

(210)
(731)

(531) 03.06.06, 14.05.13, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 Regały na rośliny, Postumenty pod doniczki
na rośliny, Wieszaki na rośliny, niemetalowe.
526833
(220) 2021 03 29
SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUZUTRAP
(510), (511) 1 Substancje przylepne przeznaczone do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników, Środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 Preparaty chemiczne
do zwalczania szkodników, Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Środki
do tępienia much, Środki do tępienia szkodników, Środki
wabiące owady, 21 Elektryczne pułapki na owady, Nieelektryczne pułapki na owady, Owady [elektryczne urządzenia
do wabienia i zabijania -], Przyrządy do tępienia szkodników
i robactwa, Pułapki na muchy [pułapki lub packi], Pułapki
na robactwo, Pułapki na szkodniki, Urządzenia elektryczne
do zabijania owadów, Elektryczne urządzenia do wabienia
i zabijania owadów.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

524679, 525366, 525711, 525762, 525768, 525861, 525862, 525863, 525864, 525897, 526049, 526050, 526051,
526052, 526833

2

525762

3

505446, 510738, 519533, 519534, 521615, 522828, 522830, 523502, 524555, 524658, 524659, 525432, 525647,
525665, 525679, 525719, 525780, 525784, 526047, 526592

4

524679, 525361, 525679, 525736, 525897, 526011, 526081, 526082

5

520352, 522762, 524555, 524958, 525353, 525620, 525711, 525784, 525810, 525861, 525862, 525863, 525864,
525897, 526047, 526049, 526051, 526592, 526760, 526833

6

517246, 524250, 525352, 526687

7

517246, 523207, 524679, 525738, 525908

8

521615

9

518998, 521269, 521559, 521590, 523207, 523532, 523595, 523880, 524679, 525352, 525535, 525646, 525699,
525718, 525767, 525859, 525908, 526011

10

518998, 522843, 526179

11

500501, 521615, 523858, 525376, 525718, 525758, 525759, 525760, 525917

12

513711, 523880, 525352, 525361, 525554, 525912

14

525307

16

519533, 519534, 521048, 521053, 521559, 524649, 524658, 524659, 524870, 525376, 525664, 525767, 525781,
526069

17

500501, 521615, 524870, 525679, 525762, 525768

18

518318, 526058

19

500501, 522510, 525531, 525762

20

521615, 522843, 525360, 525679, 525758, 525759, 525760, 525801, 526057, 526816

21

521615, 525360, 525376, 525653, 525679, 525767, 526833

24

518318, 521048, 521053, 525360, 525760, 525826

25

498179, 518318, 519533, 519534, 521048, 521053, 522478, 522706, 522828, 522830, 525481, 525541, 525649,
525767, 525826, 525857, 526192

26

521048, 521053, 525360, 525679

27

525760

28

525648, 525760, 525859

29

493339, 517848, 523197, 523814, 524955, 524965, 525309, 525364, 525403, 525418, 525620, 525706, 525707,
525708, 525709, 525790, 525897, 525898, 525899, 526592

30

493339, 517848, 523814, 523879, 523881, 523882, 524965, 525308, 525309, 525348, 525366, 525376, 525403,
525418, 525527, 525897, 526206, 526492

31

493339, 522360, 523814, 525353, 525418, 525510, 525511, 525512, 525513, 525514, 525515, 525516, 525517,
525897

32

493339, 522477, 525403, 525620, 525828, 525831, 525833, 525885, 525886, 525914, 526760

33

493339, 523280, 525333, 525403, 525794

34

525578, 525718, 526490
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Nr ZT14/2021

1

2

35

470677, 493339, 498179, 499981, 501470, 511565, 517094, 517246, 518318, 518555, 520033, 521269, 521303,
521559, 521590, 521620, 522349, 522843, 523086, 523207, 523474, 523595, 523635, 523880, 524628, 524631,
524649, 524679, 524776, 524870, 525307, 525308, 525309, 525310, 525344, 525346, 525352, 525354, 525355,
525365, 525403, 525490, 525500, 525527, 525531, 525532, 525533, 525534, 525535, 525542, 525556, 525566,
525607, 525654, 525699, 525762, 525782, 525783, 525785, 525801, 525817, 525878, 525882, 525885, 525886,
525908, 526050, 526052, 526192, 526492

36

517094, 518555, 523474, 524628, 524631, 525335, 525336, 525337, 525338, 525339, 525340, 525341, 525344,
525389, 525531, 525532, 525535, 525538, 525566, 525814, 525909

37

499981, 517094, 517246, 518555, 521269, 523086, 523207, 524628, 524631, 524679, 524776, 525531, 525532,
525566, 525646, 525650, 525785, 525793, 525802, 525848

38

470677, 501470, 521559, 523207, 525607, 525817

39

517246, 522843, 522880, 523635, 524628, 524631, 524679, 525352, 525361, 525378, 525418, 525534, 525645

40

517246, 522843, 523086, 523207, 524679, 525378, 525527, 525534, 525649, 525885, 525886, 525908

41

511565, 517246, 521303, 521559, 523280, 524649, 524747, 525354, 525355, 525365, 525531, 525532, 525534,
525535, 525555, 525643, 525664, 525727, 525767, 525781, 525782, 525783, 525814, 525893, 526054, 526179,
526780

42

499981, 517246, 518998, 521559, 521590, 523207, 523474, 524628, 524631, 524679, 525344, 525346, 525531,
525532, 525533, 525848, 525908, 526189

43

523635, 524965, 525500, 525527, 525534, 525566, 525599, 525727, 525728, 525813, 525884, 525885, 525886,
526206, 526652

44

505446, 518998, 519533, 519534, 520492, 522349, 522828, 522830, 524628, 524631, 525362, 525421, 525432,
525531, 525532, 525534, 525585, 525664, 526033, 526526, 526571, 526652

45

524628, 524631, 525551

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

420 VAPE
adler
advena-art
Agos
AioCare
AIRBIKE
AMBER COFFEE & BAKERY
AMBITNI Szkoła Informatyki Maurycego Gast
Amisept sensitive
AREAPAK
ASEKURACJA
audit doradztwo personalne
Ava LABORATORIUM FOOT CARE
Dermaline with urea 30%
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES
b Bujalski
BABECZKI W KĄPIELI
BABEES
BACÓWKA RADAWA SPA
Bajkowa Akademia SZKOŁA PODSTAWOWA
Balanced Nutrition
BARBER’S CLUB
BARBER’S CLUB
BEBOKI
Bella Storia
Biegun 1955 r. fit & active
Biegun 1955 r. For Kids
Biegun 1955 r. Szef poleca
Biegun 1955 r.
bimarex orzech
BLACKFISH
Blue Ocean Media
BOCZKAL tapicerskie-abc
BONDEQ
BRODA&TY MEN COSMETICS
BRODA&TY
BROS ROLLING PAPERS
BS Manufaktura
BYCZA
C COSMEDICAL beauty medical aesthetic
CALISIA D’ORO HANDMADE FURNITURE
Cała przyjemność na naszej stronie
CONTINENT we help reach to your dreams
corner live
Creamy EthnoCosmetics

525718
525738
524870
524250
518998
513711
524965
525643
526051
525711
523474
511565
510738
525361
517246
523502
525826
525534
526780
470677
519533
519534
526058
525310
525707
525708
525709
525706
526082
523595
525533
523086
525418
522828
522830
526490
526687
525510
526033
526057
525607
526054
525817
505446

CT COOLTECH
Cycuch Janowicki
CZOSNEK GALICYJSKI
DALGETY ACTIV SOIL
DALGETY FITO SOIL
DELIM
Doktor Seven - Clean&Sept
doradca mieszkaniowy
DROP SPOT BY M.S.
DYNAMIC
ECLAYO
ekogroszek bimarex
EKOGROSZEK IRKUCKI
EKOJ
ekomed GOSPODARKA ODPADAMI
Ekopromer
EKSTRA MED STOMATOLOGIA
EL TORO ROJO
ELIXIR ZDROWIA I URODY M.K
Elviz
EMTECH IPH GROUP
Energa System
Energo Eko Plus
ENOVINI RK30
ESSENTIVALpro
EUROKV
ev SOLAR
F finfin
FemiMea
FIRST POLSKA
FIT AUTOPOMOC
FIT CASCO
FIT DOM
FIT linia
FIT PODRÓŻ
FIT polisa
FIT ZDROWIE
fmma
For Your Home
FORTUNA BET ON GAMES
FORTUNA BETONGAMES
Fuchs
Fuchs
Fuchs

523858
525886
523814
525516
525517
525403
520352
525344
525802
525542
525647
526081
525736
523635
522843
525768
525421
493339
525556
525864
525882
524679
525378
525366
524555
525538
525646
525760
525362
525679
525335
525336
525337
525338
525339
525340
525341
525654
525360
525354
525355
523879
523881
523882
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1

FX BAU INSULATION
GALERIA SMAKU
GIGI
GIZA
GoCrazy
Godzina prawdy
GreeMoose
GREEN WITCH COFFEE
GROT
HEATING
Herbal Medica
HI!
HITO SUSHI & THAI RESTAURANT
HOWSMART
i’gs in good strategy
IGGY PIZZA
INNOVO NUTRITION LAB
JAKBET
Janaturalny
Jarry-1
K&K Design
KARKONOSKA TŁOCZNIA ESTD 2015
KAWUSZKA
KEB DOG
KIDWEE
klawo
Klub 555
KNOCKOUT
KOKORO
KORONA GOLDEN CROWN
Kotliński Specjał od 1928 r.
KSZTAŁT RZECZY
L’ola Bianka
L’S KITCHEN RESTAURACJA by Łukasz Łapiński
LALAK
LE RUSTIQUE Le Bon Brie
Libero PREMIO GELATO
Ligia
LogoPatka
LSCK LUSACKO
ŁATKA
M MAGNUM NIERUCHOMOŚCI
M Metrox
M MOJA INWESTYCJA
Magia GSM
MANTHA
MATMAX shop
Mevit
Mezoksan
Mezot
mia dea

Nr ZT14/2021

2

1

2

525762
525333
526206
522510
522478
521559
526816
526492
524955
500501
522762
525376
525813
525848
521303
525884
525620
525554
525790
525857
525758
525878
525308
525348
525648
525346
525767
526760
525599
525578
517848
526189
521048
525728
518555
523197
525500
525780
526571
518318
525511
525389
521615
525535
521269
523880
525665
525861
525863
525862
525432

MIELCZAREK INTERNATIONAL TRANSPORT
www.mielczarek.pl
MilleMi MILLE MIRACLES
MISS AGA
MIZU MATE
MLECZNA
MOKI
MORE madam
MOTOCONTROLER
NAUTILUS PEARL
next vision. one
NOXY
NOXY
OM Ayurveda
OPPOLINE KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Otovino
Oxidosin foam
PABLO UNLTD
PACZK@ W PUNKT
PAN DYWANIK
PaNPeSTKa
Paprykarz córki rybaka
PAPRYKARZ CÓRKI RYBAKA
POINT X
Pola Zag
PORTFEL INWESTYCYJNY
QNERGY
RADION
RespectGo!
REYNOLDS MEDICAL
ROGATA
S ŚPIEWAJ ŚWIADOMIE
SARTO
SDR-IT SECURE DATA RECYCLING
SEKRETY SZEFA Kuchni
Serca Kreacja
Shamrock Barber Shop
SORELL
Sorrisocks
SPOLKI24.com
ST SZKLANE TARASY
STARA RZEŹNIA
STARA RZEŹNIA
STARGARDZKA PALARNIA DOBREJ KAWY
Starozdroj
step into design
STYL SNU
supa
SUZUTRAP
SZYBKISZOP
Termic

522880
525541
525365
525914
525512
498179
525490
499981
526652
521590
526050
526052
501470
525585
523280
526049
525859
525352
525793
522360
525898
525899
526192
525307
525566
526011
523532
522706
526179
525513
524747
525649
523207
525309
525909
526526
526047
525481
521620
525531
524628
524631
525527
525831
525759
525801
525364
526833
520033
525699
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1

TOTU LEGAL
TRADYCJA I ZDROWIE
OLEJE SZLACHETNE Oliwine
TRIMARIUM
TRINS
Tropical Soldiers In Paradise
TRÓJMORZE
TRUST INVESTMENT real estate & invest
TUP
TUXEDO BANQUET CENTER
Tytan
UCS ULTIMATE CONSOLIDATION SERVICES
USZATA
V VELMAR
VanStories
VAO
VARSLAVIA
VELKOPOPOVICKY Kozel 1874
VESSUNA

2

525551
526592
525783
525814
525555
525782
517094
525828
525727
525784
525645
525514
524776
525912
525719
525893
522477
522349

Nr ZT14/2021
1

VETRA
Vi-kraft
Vltavan
Voltero zielona energia
WARSZTAT DIETETYCZNY
WASOX
WIEDZA MA WARSTWY
Wilmar
WINNICA NOTABENE
WITACEMINA
WIZJA ZDROWIA FORESIGHT MEDYCZNY
Woźny Junior
Wydawnictwo REKONTRA Publications
Zantis
ZD ZOSTAŃ DEWELOPEREM
ZIELONA CHATKA
ZIELONA CHATKA
ZIELONY ZAKĄTEK
Złoto Miedzianki

2

525353
526069
525833
525785
525664
524958
525908
525897
525794
525810
524649
525917
525781
525653
525532
524658
524659
525515
525885

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.
471489
745327
1026610
1225153
1338560
1417399
1581004
1581022
1581077
1581109
1581147
1581160
1581162
1581225
1581277
1581312
1581328
1581331
1581496
1581529
1581558
1581573
1581616
1581625

Nisita (2021 02 19)
5
MEGADUR (2021 02 11)
2
Belltron (2021 02 18)
CFE: 27.05.01
22
MEDGATE (2021 02 04)
9, 35, 42,
Kia-Charlotta (2021 01 21)
3, 35
invibes (2021 03 03)
CFE: 24.17.08, 26.01.01, 27.05.04
9, 35, 42
SUPRANAZIN (2020 09 28, 2020 07 10)
5
BERNARD CORDELIER
33
(2021 01 15, 2020 09 23)
Carbonadd (2020 12 04)
1
CAPTAIN DONUT (2021 01 21, 2020 11 12) 43
CELOOPS (2021 01 15, 2020 08 19) 1, 16, 17, 20
RELOOPS (2021 01 15, 2020 08 19) 1, 16, 17, 20
FABULEYES (2021 02 02)
3
APINCIO (2021 01 14)
CFE: 26.01.03, 28.03.00
29
R (2020 12 18)
CFE: 03.07.13, 05.13.06, 19.09.01,
33, 35
25.01.06, 27.05.01, 28.19.00, 29.01.12
HERMES PERSPECTIVE CAVALIERE
18
(2021 01 04, 2020 07 08)
2020 09 02, 2020 03 02)
CFE: 05.07.02, 19.07.01, 28.05.00, 29.01.15
33
delicate rose (2021 01 07, 2020 07 10)
3
DENTON (2021 01 28)
12
SIRGALED (2020 11 24, 2020 11 13)
5
Lappo (2021 01 15)
CFE: 28.05.00
9, 27
GENIAL (2020 12 01, 2020 07 29)
CFE: 27.05.01
10
CHUNSI (2021 01 12)
CFE: 08.07.03, 11.01.06, 11.03.09, 28.03.00
30
AMIX (2020 12 14, 2020 12 14)
CFE: 27.05.02
5

1581653
1581667
1581677
1581685
1581696
1581703
1581706
1581725
1581733
1581738
1581758
1581815
1581868
1581989
1582009
1582037
1582063
1582121

Lovely Moments FABERLIC (2021 01 18)
CFE: 27.05.01
8, 9, 14, 16, 20, 21,
24, 25, 26, 28
MELADREAM (2020 09 30,
3, 5, 10, 32
2020 08 13)
Hartmann Tresore
6
(2021 01 26)
TAUVITAL (2020 12 01)
CFE: 01.15.03, 27.05.17
1, 5, 31, 32
INTERVAL (2020 09 08)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
6, 11
(2020 12 18)
CFE: 28.03.00
2
RUSSIAN WINTER
33
(2021 02 02)
RAK
(2020 12 24, 2020 10 27)
CFE: 25.01.25, 26.11.12
9, 38, 42
nfo (2020 11 27, 2020 10 23)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
5, 35
IM
(2021 01 29, 2020 10 29)
CFE: 27.05.01
16
Legends of Vinyl (2021 01 29)
41
Nexfill (2021 01 28, 2020 09 23)
5
PROGAME
5, 32
(2021 01 07, 2021 01 07)
8 (2020 12 01)
CFE: 26.13.25, 27.07.01, 28.03.00
22
C (2020 09 09, 2020 08 12)
CFE: 26.11.01, 27.05.11
9, 10, 21, 25
pangu (2021 01 19)
18, 25
BONUM AGRO LINE (2020 12 30)
CFE: 05.07.02, 26.01.03, 27.05.01
6, 7, 12, 20
IM (2021 01 29, 2020 10 30)
CFE: 27.05.01
9, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1581077,

1581147,

1581160,

1581685

2

745327,

1581703

3

1338560,

1581162,

1581331,

1581667

5

471489,
1581815,

1581004,
1581868

1581529,

1581625,

1581667,

1581685,

1581733,

6

1581677,

1581696,

1582063

7

1582063

8

1581653

9

1225153,

1417399,

1581558,

1581653,

1581725,

1582009,

1582121

10

1581573,

1581667,

1582009

11

1581696

12

1581496,

14

1581653

16

1581147,

1581160,

17

1581147,

1581160

18

1581312,

1582037

20

1581147,

1581160,

21

1581653,

1582009

22

1026610,

1581989

24

1581653

25

1581653,

26

1581653

27

1581558

28

1581653

29

1581225

30

1581616

31

1581685

32

1582063
1581653,

1581738

1581653,

1582063

1582009,

1582037

1581667,

1581685,

1581868

33

1581022,

1581277,

1581328,

1581706

35

1225153,

1338560,

1417399,

1581277,

38

1581725

41

1581758,

1582121

42

1225153,

1417399,

43

1581109

1581725

1581733

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.
520624

WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 03 13
35, 43, 45

520622

WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 03 13
35, 43, 45

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.
1553519

MULTINVERSIONES, S.A.
2021 01 25

9

SPROSTOWANIA
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

6/2021

51

522447

LEONARDO HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice

LEONARDO
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice

6/2021

52

522449

LEONARDO HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice

LEONARDO
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice

