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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT18

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) 464029
(220) 2016 11 17
(310) 164272956
(320) 2016 05 18
(330) FR
(731) The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, SE
(540) (znak słowny)
(540) Åhus akvavit
(510), (511) 33 akwawit.
470203
(220) 2017 04 08
TROCZYŃSKI MARCIN RENE COFFEE PADS MAGMAR,
Piła
(540) (znak słowny)
(540) Königs Kaffee
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
substytutów kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii,
preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, 35 zgrupowanie oraz wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria
do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki kawowe pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać, dokonywać wyboru i kupować
te towary, usługi sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty
do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/ pady/kapsułki
kawowe, kawa, i namiastki tych towarów, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy
na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, 43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

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

474641
(220) 2017 07 26
TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
zabawki drewniane

(531) 05.01.20, 05.01.21, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu,
zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, klocki,
łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty
do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty i inne akcesoria
do gier i zabawek.

479967
(220) 2017 12 11
TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) WEST POMERANIAN RYE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210)
(731)

(210) 482989
(220) 2018 03 01
(731) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dynamic Backlight
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświetlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych,
16 afisze, plakaty, drukowane materiały promocyjne, druki
handlowe, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne,
reklamy drukowane, tablice z papieru lub kartonu, broszury,
fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy,
prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 19 niemetalowe
materiały budowlane wykorzystywane przy budowie nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice
i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe
o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji
bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice
reklamowe z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjnymi,
35 usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamowe z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie
targów, pokazów i wystaw w celach reklamowych, badania
rynku, uaktualnianie materiałów reklamowych, 37 usługi
ogólnobudowlane, naprawa lub konserwacja szyldów, usługi w zakresie montażu i demontażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie instalowania
konstrukcji metalowych i stalowych, sprzątanie i czyszczenie
obiektów, 40 drukowanie fotograficzne, kopiowanie filmów
fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna,
wywoływanie fotograficzne, drukowanie wywoływanie
zdjęć i filmów, wykonywanie odbitek fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład
fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykonywanie zdjęć bez
wywoływania, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego i małej architektury, dekoracja
wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, usługi
plastyczne związane z projektowaniem i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych reklam
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na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach, odzyskiwanie danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501692
(220) 2019 06 28
PIECH EDYTA MARIA, Zielonka
(znak słowno-graficzny)
Herz Medical Instruments

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty słuchowe, wzmacniacz słuchu, irygator wodny, irygator ustny, irygator jamy zębów, szczoteczka
dźwiękowa, aparaty słuchowe, wzmacniacze akustyczne
[aparaty słuchowe] dla osób niesłyszących, wzmacniacze
akustyczne dla osób częściowo głuchych, wzmacniacze
akustyczne [aparaty słuchowe] dla osób częściowo głuchych, opaski akupresurowe, maty do akupresury, sprzęt
do akupunktury, instrumenty do akupunktury [elektryczne
lub nieelektryczne], łóżka powietrzne do celów medycznych, poduszki powietrzne do celów medycznych, urządzenia do masażu pleców, monitory tlenu we krwi, urządzenia
do pomiaru ciśnienia krwi, monitory ciśnienia krwi, aparatura
dentystyczna, aparatura dentystyczna i przyrządy, elektryczne aparaty dentystyczne, sprzęt dentystyczny, przyrządy
dentystyczne, termometry do uszu, przyrządy elektromedyczne do zabiegów wyszczuplających, elektroniczne aparaty słuchowe, elektroniczne stymulatory mięśni do użytku
medycznego, elektroniczne stymulatory nerwów do celów
medycznych, elektroniczne stymulatory nerwów do użytku
medycznego, instrumenty do elektroterapii do zabiegów
odchudzających, aparaty słuchowe, aparaty słuchowe dla
głuchych [pomoce akustyczne], reklamy leczenia terapeutycznego, bransoletki magnetyczne do celów medycznych,
instrumenty medyczne do użytku jako środki wspomagające słyszenie, instrumenty medyczne do użytku w odniesieniu do słuchu, nieelektryczne irygatory do nosa, nebulizatory, rozpylacze do celów medycznych, rozpylacze do użytku
medycznego, irygatory ustne, irygatory ustne do użytku
w stomatologii, strzykawki doustne, aparaty ortodontyczne,
masażery do skóry głowy, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku dentystycznego, laski do celów medycznych, podgrzewacze do użytku medycznego, aparatura
do akupresury, taśmy do akupresury, analogowe aparaty słuchowe, urządzenia do stymulacji nerwów, audiometry, autoklawy do użytku medycznego, zasilane bateryjnie masażery
do skóry głowy, monitory ciśnienia krwi, monitory składu ciała, monitory tkanki tłuszczowej, masażery do ciała, urządzenia do ogrzewania ciała do użytku medycznego, monitory
tłuszczu do ciała, opakowania do celów medycznych, skarpety uciskowe do celów medycznych lub terapeutycznych,
wkładki chłodzące do celów pierwszej pomocy, ochraniacze
na uszy, wkładki do uszu do użytku medycznego, kostki
do uszu, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [środki ochrony
słuchu], zatyczki do uszu do celów medycznych, zatyczki
do uszu do ochrony przed hałasem, zatyczki do uszu do spania, zatyczki do uszu do wygłuszania (inne niż do użytku
medycznego), ochronniki słuchu, elektryczne aparaty słuchowe, elektryczne aparaty słuchowe, elektryczne stymulatory nerwów, elektryczne doustne irygatory do użytku przez
dentystów, elektroniczne aparaty słuchowe, elektroniczne
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termometry do użytku medycznego, urządzenia do masażu
stóp, masażery do stóp, aparaty słuchowe, aparaty słuchowe
dla głuchych, aparaty słuchowe dla głuchych [pomoce akustyczne], urządzenia do ochrony słuchu, ochronniki słuchu,
ochronniki słuchu bez możliwości reprodukcji lub przesyłania dźwięku, monitory słuchu, serce monitory do noszenia
podczas ćwiczeń, rozruszniki serca, kalkulatory tętna, urządzenia do monitorowania tętna, monitory tętna, rejestratory tętna, monitory sygnału serca, aparatura do pomiaru
tętna, narzędzia do terapii cieplnej, urządzenia do obróbki
cieplnej, urządzenia do masażu termoizolacyjnego, torby
do lodu do użytku medycznego, urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, lampy na podczerwień do celów
leczniczych, lampy na podczerwień do celów medycznych,
termometry na podczerwień do celów medycznych, pasy
lędźwiowe, bransoletki do celów medycznych, urządzenia
do masażu, urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu oczu, urządzenia do masażu
[do celów medycznych], urządzenia do masażu, łóżka do celów medycznych, fotele do masażu, fotele do masażu z wbudowanym urządzeniem do masażu, masaż (rękawiczki do -),
rękawice do masażu, urządzenia do masowania do użytku
osobistego, przyrządy medyczne do użytku jako pomoc
do słuchu, przyrządy medyczne do użytku w związku ze słuchem, medyczne aparaty ortopedyczne, rozszerzacze nosa,
irygatory nosa, elektryczne, nieelektryczne, nebulizatory,
nebulizatory do użytku medycznego, aparaty do masażu
karku, stymulatory mięśni, zatyczki do uszu redukujące hałas,
irygatory doustne, irygatory doustne do użytku w stomatologii, strzykawki, aparaty ortodontyczne, instrumenty ortodontyczne, zatyczki do uszu, urządzenia do masażu głowy,
separatory palców do celów ortopedycznych, separatory
palców do celów ortopedycznych, separatory palców [ortopedyczne], skrobaki do języka, ultradźwiękowe przyrządy
diagnostyczne do użytku dentystycznego, pomoce do chodzenia do celów medycznych, ramy do chodzenia, ramy
do chodzenia dla osób niepełnosprawnych, laski do celów
medycznych, podgrzewacze do użytku medycznego.
508294
(220) 2019 12 20
SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU,
Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASŁO EKSTRA Z WIELUNIA wieluń
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.01, 03.04.02,
03.04.24, 03.04.26, 06.07.04, 06.07.25
(510), (511) 29 masło, masło czosnkowe, masło klarowane,
masło z ziołami.
511104
(220) 2020 03 06
HAPPY HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) HAPPY HOMES ENERGOOSZCZĘDNE DOMY JUTRA

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, sprzedaż
w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji towarów mających
zastosowanie w: budownictwie, do budowy domów, gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, artykułów sanitarnych, wyposażenia wnętrz, dekoracji
wnętrz, farb, lakierów, drewna, pojazdów, maszyn i urządzeń
budowlanych, sprzętu RTV, komputerów, maszyn i urządzeń
budowlanych, usługi w zakresie prezentacji materiałów budowlanych, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowych i importowych, usługi zarządzania związane z reprezentowaniem interesów osób trzecich, pomoc
handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa, również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi kadrowe, usługi księgowe, prowadzenie
baz danych, organizowanie sieci obiektów: handlowych,
gastronomicznych, hotelowych, domów opieki społecznej
oraz ośrodków ochrony zdrowia, zarządzanie i administrowanie tymi ośrodkami, wydawanie i dystrybucja materiałów
reklamowych, organizacja targów, wystaw i pokazów reklamowych, reklama w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doręczanie prospektów i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele
reklamowe, przygotowanie prospektów reklamowych,
edycja tekstów, sondaże opinii, badanie rynku, organizacja
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji
i filmu, opracowywanie, organizacja i realizacja kampanii
reklamowych, pośrednictwo w zakresie handlu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi związane
z promowaniem i propagowaniem nowatorskich rozwiązań
technologicznych, usługi związane z propagowaniem zachowań prozdrowotnych i sportowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
usług remontowe w zakresie obiektów budowlanych, usługi
wykończeniowe w zakresie budownictwa, usługi związane z:
doprowadzeniem do budynku mediów, konserwacją obiektów budowlano-mieszkaniowych, wdrażaniem nowych
technologii w zakresie budownictwa, usługi budowania infrastruktury nowych osiedli, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace
budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
sprzątanie i czyszczenie obiektów, doradztwo w zakresie
usług budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, doradztwo budowlane, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia,
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg
dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane,
projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne
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uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie
budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska
kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym w zakresie konstrukcji i wyposażenia budynków, usługi programowania, w tym automatyki obiektów,
tworzenie programów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania i nadzoru systemów świadczenia usług internetowych, projektowanie graficzne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie
serwisów internetowych, web design, projektowanie stron
korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne,
w tym w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform
integracji biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania
treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie,
testowanie materiałów na zlecenie, prace badawczo-rozwojowe zakończone raportami.
(210)
(731)
(540)
(540)

515930
(220) 2020 07 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW Wędliny z Borów
SKLEP FIRMOWY Promocja RAMA PLAKATOWA

(531) 07.03.13, 27.05.01, 29.01.15, 05.01.01, 27.07.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa,
wyroby na bazie warzyw, 35 usługi sprzedaży w sklepie, również w Internecie, artykułów spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516046
(220) 2020 07 14
FLAMM MILENA, Opole
(znak słowno-graficzny)
FLASH BOUTIQUE

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież damska.
516237
(220) 2020 07 20
A&M - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) GARDENIA DEWELOPER

(531)

29.01.12, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 35 Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 Usługi
deweloperskie w zakresie sprzedaży obiektów budowlanych
i lokali mieszkalnych, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali, wynajem mieszkań, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni handlowej, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, 37 Usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
budowanie nieruchomości, usługi budowlane w zakresie lokali usługowych, usługi budowlane w zakresie powierzchni
handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516277
(220) 2020 07 21
KOLENDO-BOROWSKA ANETA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Bless Me COSMETICS

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 01.15.15,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 3 kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki kolorowe,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, perfumy,
olejki eteryczne, oleje do celów kosmetycznych, 5 lubrykanty, 10 urządzenia do masażu, przyrządy do masażu estetycznego, 21 przybory kosmetyczne, kosmetyczki na przybory
toaletowe, 41 szkolenia w zakresie makijażu, masażu, pielęgnacji, kosmetyków, 44 masaż, usługi terapeutyczne, usługi
wizażystów, salony piękności, masażu, kosmetyczne, usługi
kosmetyczne, pielęgnacyjne.
(210) 516557
(220) 2020 07 29
(731) DANIŁOWICZ IDA, Nowa Sól
(540) (znak słowny)
(540) MILION SERC
(510), (511) 16 książki, książki kucharskie, książki religijne,
książki niebeletrystyczne, książki upominkowe, komiksy
[książki], książki beletrystyczne, książki edukacyjne, książki
informacyjne, książki fantasy, książki adresowe, książki do autografów, książki z opowiadaniami, książki z regulaminami, książki z grafiką, książki do dyktand, książki z plakatami,
książki dla dzieci, książki do podpisu, książki z nutami, książki
do rysowania, okładki książkowe, podręczniki [książki], książki
do malowania, skórzane okładki na książki, ochronne okładki
na książki, książki z obrazkami, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książki z dziedziny gier i grania, książki dla dzieci z elementem audio, książki z zasadami do gier,
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książki z dziedziny nauki golfa, książki zawierające wzorce
ściennych materiałów, książki z zadaniami dla dzieci, obwoluty papierowe na książki, drukowane książki z nutami, książki
z próbkami tapet, książka z wzorami tapet, książki z rozkładanymi obrazkami, rejestry, księgi główne [książki], książki
z pieśniami religijnymi, gazety, gazety codzienne, papier
gazetowy, dodatki do gazet w postaci czasopism, historyjki
obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], rysunki satyryczne w gazetach [materiały drukowane], komiksy, komiksy
japońskie [manga], papier elektrostatyczny.
(210)
(731)
(540)
(540)

516871
(220) 2020 08 06
SOBCZYK KAMIL APSPORTAL IT, Będzin
(znak słowno-graficzny)
APS

(531) 02.01.08, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Usługi
w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

516874
(220) 2020 08 06
SOBCZYK KAMIL APSPORTAL IT, Będzin
(znak słowno-graficzny)
APS PORTAL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Usługi
w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej.
517604
(220) 2020 08 28
BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAŁTYKGAZ

(210)
(731)
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(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.17, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 1 gazy i czynniki do użytku w systemach chłodniczych, 6 pojemniki metalowe [magazynowanie, transport],
pojemniki wykonane z metalu, przeznaczone do przechowywania i transportu gazów.
517719
(220) 2020 08 31
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Spécialité BEZ DODATKU FOSFORANÓW
BARWNIKÓW GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
Nasze polskie! KABANOSY PREZYDENCKIE 100 g
produktu ze 185 g mięsa wieprzowego PRODUKT
BEZGLUTENOWY Wyprodukowano w Polsce z mięsa
wieprzowego pochodzącego z Polski.

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 03.04.18, 02.09.01, 05.03.11,
05.03.13, 05.05.20, 27.07.01
(510), (511) 29 kabanosy wieprzowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna kabanosów wieprzowych, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji kabanosów wieprzowych.
517727
(220) 2020 08 31
MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISEPT

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.01.08, 02.01.02, 02.01.16,
02.01.23
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła, środki do czyszczenia toalet, chromu,
rąk, zębów, dywanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia szkła, podłóg, tapet, tkanin,
protez zębowych, preparaty do czyszczenia do celów higieny osobistej, preparaty do szorowania, środki i preparaty
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do polerowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi oraz czyszczącymi, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki do polerowania podłóg i mebli, preparaty do prania, detergenty do użytku domowego,
5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
płyny, żele, proszki, mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry,
antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe środki do mycia
rąk, chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów,
płynów, proszków, mydeł i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, środki do zwalczania robactwa,
insektycydy, fungicydy, antyseptyki, środki bakteriobójcze,
preparaty bakteriobójcze (inne niż mydło), produkty biobójcze, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym,
produkty chemiczne do celów medycznych o działaniu
profilaktycznym, produkty farmaceutyczne, suplementy
diety, substancje dietetyczne do celów medycznych, dermokosmetyki do celów leczniczych, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, odświeżacze powietrza, neutralizatory zapachów, lecznicze preparaty toaletowe, antyseptyczne opatrunki w płynie, detergenty lecznicze i odkażające,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
i leczenia chorób i schorzeń wywołanych przez bakterie,
9 komputerowe bazy danych w zakresie bakteriologii, farmacji i farmakologii, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe związane z bakteriologią, farmakologią i medycyną, 35 usługi w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, oraz w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej
następujących towarów: mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, mydła dezynfekujące,
kosmetyki, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
środki odświeżające powietrze, środki do polerowania podłóg i mebli, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: środki sanitarne
do celów medycznych, wyroby medyczne, w tym płyny
do dezynfekcji rąk, nóg i powierzchni, chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów i sprayów, spraye
do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, antyseptyki, środki
bakteriobójcze, produkty biobójcze, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne
o działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do celów medycznych o działaniu profilaktycznym, produkty
farmaceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów medycznych, dermokosmetyki, mydła antybakteryjne, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy
oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi marketingowe,
usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji
tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe
i marketingowe oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie
rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci
próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów,
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targów, pokazów. loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, 42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania i testy dotyczące
leków, szczepionek, bakteriologiczne, badania kliniczne,
badania naukowe do celów medycznych i w dziedzinie farmacji, badania w dziedzinie farmakogenetyki, doradztwo
w zakresie badań farmaceutycznych, bakteriologicznych
oraz farmakologii, konsultacje w dziedzinie bakteriologii,
medyczne usługi laboratoryjne, opracowywanie produktów farmaceutycznych, bakteriologicznych i leków, próby
kliniczne, udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
w zakresie badań biomedycznych, analizy komputerowe
w zakresie bakteriologii, farmakologii, farmacji, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych i baz danych w zakresie bakteriologii, farmacji i farmakologii, usługi
diagnostyki komputerowej, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych,
opracowywanie i utrzymanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie biotechnologii, farmacji i farmakologii,
opracowywanie oprogramowania do symulacji lub eksperymentów w zakresie bakteriologii, farmacji i farmakologii,
opracowywanie programów do komputerów, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, bakteriologii,
farmacji i farmakologii, tworzenie, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie oprogramowania komputerowego oraz aplikacji na urządzenia mobilne,
usługi w zakresie hostingu stron internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517933
(220) 2020 09 07
MASNY-WOJTASZEK KINGA KOSZYK, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ZŁOTO PODHALA SERY NATURALNE

(531) 29.01.07, 27.05.01, 07.01.09, 06.07.08
(510), (511) 29 produkty serowarskie, ser miękki, ser twarogowy, przetworzony ser, ser śmietankowy, starty ser, ser
wędzony, ser twardy, ser mieszany, ser owczy, biały ser, sery
dojrzewające, sery topione, mieszanki serowe, ser z przyprawami, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser typu twarogowego, biały miękki ser twarogowy, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi.
(210) 517977
(220) 2020 09 08
(731) MUVE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) muve.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, komputerowy software, oprogramowanie stałe - nagrane, dyski kompaktowe, nośniki danych, nośniki informacji magnetyczne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
software ładowalny, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
filmy rysunkowe animowane, nośniki do rejestracji dźwięku,
obrazu lub danych, dyskietki, dyski kompaktowe, dyski kompaktowe CD, nagrane dyski z dźwiękiem, obrazem, wideo
lub danymi, dyski magnetyczne, kasety wideo, kasety wideo
z grami, optyczne nośniki danych, taśmy magnetyczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy wideo, maszyny liczące,
urządzenia do przetwarzania danych, komputery, laptopy,
komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki komputerowe, klawiatury komputerowe, modemy, monitory komputerowe, myszy komputerowe, napędy dysków do komputera,
pamięci komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, procesory, skanery komputerowe, oprogramowanie komputerowe
nagrane, programy publikacje elektroniczne - moduły ładowalne, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym lub monitorem, urządzenia przeznaczone
do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, napędy dyskowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 16 papier, karton, 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 nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
publikacje, broszury, czasopisma, komiksy, książki, materiały
piśmienne, przybory szkolne, akwarele, bloki rysunkowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, dozowniki taśmy
przylepnej, ekierki, gumki do ścierania, kalendarze, kalkomanie, linijki rysownicze, nalepki, naklejki, notatniki, ołówki,
pastele, piórniki, temperówki do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne, 28 urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem, gry, urządzenia do gier elektronicznych inne
niż telewizyjne, 35 usługi reklamowe, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe takie jak wyszukiwanie informacji w plikach
dla osób trzecich.

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

518097
(220) 2020 09 10
GRUPA MCOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN PROSZEK SKLEP CHEMICZNY DO ZADAŃ
SPECJALNYCH
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi informacyjne dla konsumentów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

518100
(220) 2020 09 10
KAZUBSKA ANITA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VIP WATER

(531) 27.05.01, 27.03.12, 29.01.13
(510), (511) 11 dystrybutory wody, dystrybutory wody
schłodzonej, oczyszczonej, filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów
wody, filtry do wody, filtry do wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, 35 usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, 37 konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, naprawa systemów doprowadzania gazu, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu.
(210) 518231
(220) 2020 09 14
(731) PALKA JACEK, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) BABSKI KĄT
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
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usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, analiza kosmetyczna, depilacja
woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji
skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, manicure, usługi
manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji
o urodzie, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania brwi,
usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci
rąk, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi
podkręcania rzęs, usługi salonów piękności, usługi salonów
pielęgnacji paznokci, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania
ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania
włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi
pielęgnacji urody.
518297
(220) 2020 09 15
NOVA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA PLUS
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków,
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość,
w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgo-
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wość, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie podatkowe
[rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, 39 logistyka transportu, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, informacja o transporcie, magazynowanie ładunku przed transportem, odbiór,
transport i dostawa towarów, organizacja transportu drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie i świadczenie
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie transportu, organizowanie transportu lądowego paczek, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu
i podróży, składowanie towarów w transporcie, transport,
transport drogowy, transport i składowanie, transport lądowy, transport ładunków, transport ładunku drogą lądową,
usługi transportowe, usługi transportu drogowego, usługi
transportu ładunków, usługi transportu pojazdami.
518550
(220) 2020 09 22
GURGUL MARIUSZ PIANOFORTE AGENCJA
ARTYSTYCZNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEMOD
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 15 akordeony, automaty perkusyjne, bandoneony, drewniane dęte instrumenty muzyczne, elektroniczne
syntezatory jako instrumenty muzyczne, elektroniczne urządzenia muzyczne do instruktażu, elektroniczne urządzenia
muzyczne do ćwiczenia, elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty blaszane, instrumenty dęte, instrumenty
elektroniczne, elektroniczne sterowane komputerowo urządzenia muzyczne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty
dęte drewniane, instrumenty muzyczne dęte, instrumenty
muzyczne dla dzieci, instrumenty muzyczne sterowane przy
pomocy mikroprocesora, instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do modyfikowania sygnałów dźwiękowych,
instrumenty muzyczne zawierające układy do modyfikacji
sygnałów dźwiękowych, muzyczne instrumenty perkusyjne,
instrumenty strunowe, języczki, katarynki, czelesty, elektroniczne keyboardy [instrumenty muzyczne], elektryczne keyboardy [instrumenty muzyczne], fisharmonie, fortepiany,
klawesyny, organy, pianina, pianole, akustyczne basy, altówki,
bałałajki [strunowe instrumenty muzyczne], bandżo, basy
[instrumenty muzyczne], cymbały, cytry, elektryczne gitary
basowe, gitary, gitary akustyczne, gitary basowe, gitary elektryczne, harfy, instrumenty strunowe uderzane, kontrabasy,
liry, lutnie, mandole, mandoliny, instrumenty klawiszowe
[muzyczne], 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budynki przenośne z materiałów niemetalowych,
budynki niemetalowe przenośne, części modułowe niemetalowe do budowania budynków prefabrykowanych, domy
modułowe, niemetalowe, domy z prefabrykatów z drewna
[zestawy do montażu], garaże prefabrykowane, nie z metalu,
konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje wykonane
z materiałów niemetalowych, stoiska targowe, targowe pawilony, pawilony targowe niemetalowe, modułowe domki
dla zwierząt, niemetalowe, domki ogrodowe wykonane
z materiałów niemetalowych, 25 odzież, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry,
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odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, topy
[odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, sukienki damskie, suknie wieczorowe,
t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy
z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, 28 sprzęt sportowy,
sprzęt do treningów sportowych, artykuły gimnastyczne
i sportowe, deski do uprawiania sportów wodnych, drążki
do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski
sportowe, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], hantle
do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, kije do gier, kosze do gry w koszykówkę, ławki do użytku sportowego, łyżworolki, łyżwy, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, narty,
piłki do ćwiczeń, piłki jako sprzęt sportowy, platformy
do ćwiczeń, płetwy do nurkowania, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety
do tenisa, rakiety do squasha, rękawice do gier, siatki do celów sportowych, stacjonarne rowery treningowe, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, taśmy do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, worki treningowe, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych [ćwiczenia], 29 mięso i wyroby mięsne, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze
jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze,
32 napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, 35 marketing imprez i wydarzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów
handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
promocja targów do celów handlowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja targów
handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach
wirtualnych targów handlowych online, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promo-
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cyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie
żywności, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, informacje na temat sprzedaży produktów, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie
produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, udostępnianie analiz sprzedaży, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów,
usługi zarządzania sprzedażą, 37 instalowanie stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, budowa stoisk
na targach handlowych i wystawach, usługi instalacji komputerów, instalacja systemów komputerowych, instalacja sieci komputerowych, modernizowanie sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi
doradcze w zakresie instalacji komputerów, aktualizacja
komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek
komputerowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją,
konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi budowlane, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budo-
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wa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie
domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór
nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, 41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie
imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizowanie imprez muzycznych, publikacja kalendarzy
imprez, organizowanie imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi agencji sprzedaży
biletów na imprezy rozrywkowe, usługi doradcze w zakresie
organizowania imprez sportowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, wynajem sprzętu
do użytku na imprezach sportowych, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki komputerowej,
opracowywanie sieci komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, badania technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa komputerowych danych, usługi
monitorowania systemów komputerowych, projektowanie
komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów,
projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne
doradztwo w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, doradztwo techniczne dotyczące obsługi
komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym,
usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, integracja systemów i sieci
komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
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komputerów, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych
komputera, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie
danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, usługi
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony
danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, 43 udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów,
degustacji i imprez publicznych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, doradztwo kulinarne, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie opinii na temat
restauracji, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi restauracyjne.
518834
(220) 2020 09 25
GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galicjanka Naturalna woda mineralna
wysokozmineralizowana Mg Ca zawiera magnez
i wapń

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 25.01.01,
01.15.15, 06.01.01
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe.
(210) 519389
(220) 2020 10 13
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 29.01.07, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.02
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki,
25 obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki,
koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki],
paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
(210)
(731)
(540)
(540)

519474
(220) 2020 10 13
HAMAN PIOTR JANUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IL PANIFICIO Bakery & Coffee

(531)

29.01.02, 27.05.01, 05.07.02, 08.01.01, 08.01.08, 08.01.09,
11.03.04
(510), (511) 30 pieczywo, żywność sucha, wyroby cukiernicze, 35 sprzedaż dań gotowych, sprzedaż pieczywa, żywności suchej, wyrobów cukierniczych, 43 bary, kawiarnie,
restauracje.
520376
(220) 2020 11 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) MASK GENERATION
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środ(210)
(731)
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ki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
520786
(220) 2020 11 10
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Simplicite
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty do depilacji, woski do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(210)
(731)

520812
(220) 2020 11 10
BRIDGE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPADAJ.PL
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02,
26.01.01
(510), (511) 9 sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, oprogramowanie sprzętowe, sterowniki urządzeń, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, wbudowane oprogramowanie operacyjne, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie
komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, systemy operacyjne, programy sterujące komputerowe, nagrane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
bazy danych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
programy systemów operacyjnych, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, nagrane
programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności
elektronicznych, oprogramowanie ułatwiające transakcje
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płatnicze za pomocą środków elektronicznych, oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie do rezerwacji i zarządzania wizytami, członkami personelu oraz
pokojami w salonach z branży beauty, magnetyczne nośniki
danych, urządzenia do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe, urządzenia i oprogramowanie
ze sztuczną inteligencją, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje do pobrania na smartfony,
oprogramowanie do zastosowania w telefonach komórkowych, oprogramowanie do przenośnych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do planowania spotkań, oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie umożliwiające komunikację bezpośrednią pomiędzy klientami a usługodawcami, oprogramowanie
do pobrania oparte na sztucznej inteligencji do użytku
w dziedzinie opieki medycznej, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, usługi porównywania cen, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklamy online, badania
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, reklamy kinowe, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, publikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo i konsultacje
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, elektroniczne
przetwarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, udostępnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi
reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy informacji o usługach salonów z branży beauty, lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz
o innych usługach medycznych, usługi reklamowe związane
z prezentowaniem w Internecie usług salonów z branży beauty dla celów ich nabywania przez klientów, usługi reklamowe związane z prezentowaniem w Internecie usług lekarzy,
przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych dla
celów ich nabywania przez pacjentów, usługi reklamowe
związane z prezentowaniem w Internecie usług finansowych
dla celów ich nabywania przez klientów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w zakresie usług z branży beauty
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w zakresie usług medycznych
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w zakresie usług finansowych
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi przypominania o spotkaniach, potwierdzanie umówionych spotkań dla
osób trzecich, usługi administracji biznesowej w zakresie rezerwacji i zarządzania spotkaniami członkami personelu
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i pokojami w salonach z branży beauty, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi i promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowymi
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, organizacja subskrypcji
pakietów medycznych, zarządzanie i administrowanie pakietami opieki zdrowotnej i dobrostanu pracowników, usługi
biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi reklamowania telemedycyny, analiza danych statystycznych wynikających z korzystania z portali internetowych, analiza danych
biznesowych, promocja sprzedaży usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług lekarzy, przychodni, szpitali,
klinik oraz innych usług medycznych, 42 projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony
internetowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
w szczególności cloud computing i oprogramowanie jako
usługa [SaaS], elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych i programów komputerowych [inna niż
konwersja fizyczna], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, usługi artystów grafików, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie grafiki
komputerowej, opracowywanie projektów technicznych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, analizy systemów komputerowych,
usługi projektowania grafiki komputerowej, administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, usługi
w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do przetwarzania płatności elektronicznych, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie oprogramowania online nie do pobrania do rezerwacji i zarządzania spotkaniami, członkami personelu
i usługami w salonach z branży beauty, pisanie programów
komputerowych do zastosowań portali umożliwiających rezerwację terminu wizyty u usługodawcy, przechowywanie
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, udostępnianie strony internetowej z oprogramowaniem nie do pobrania do użytku
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w odniesieniu do świadczenia usług telezdrowia, telemedycyny, wirtualnej opieki medycznej i wsparcia medycznego,
usług rezerwacji wizyt w salonach piękności i gabinetach
kosmetycznych, udostępnianie online aplikacji internetowej,
która umożliwia użytkownikom dostęp do usług telemedycznych, usług salonów z branży beauty, 44 doradztwo
żywieniowe, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo psychologiczne, informacja medyczna, konsultacje
medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje z dziedziny żywienia, ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka pielęgniarska, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przygotowywanie raportów
dotyczących kwestii medycznych, psychoterapia, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej
online, usługi lekarskie, usługi dentystyczne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne
świadczone za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi w zakresie analiz medycznych, porady psychologiczne, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi
doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi medyczne, farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatryczne świadczone zdalnie za pośrednictwem aplikacji,
usługi medyczne, farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatryczne świadczone zdalnie za pośrednictwem aplikacji
do telefonów komórkowych, tabletów i innych przenośnych
urządzeń elektronicznych, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi telezdrowia, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt lekarskich przez Internet.
(210) 520819
(220) 2020 11 13
(731) INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.15, 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 16 druki, materiały piśmienne, artykuły piśmiennicze, artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, pudełka na artykuły
piśmienne, opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych, zeszyty, notesy, teczki na dokumenty z papieru, kalendarze, etykiety z papieru, bilety, nalepki, naklejki, taśmy papierowe,
wyroby z kartonu do pakowania, wyroby z tektury do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, tektury
do pakowania, karton do pakowania, papier do pakowania,
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35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
takich, jak: długopisy, druki, zeszyty, notesy, teczki, kalendarze, plakaty, naklejki, bilety, torby i opakowania papierowe oraz z tworzyw sztucznych, bezprzewodowe ładowarki
do telefonów, lupy, pryzmaty, pamięć USB (pendrive), płócienne torby na zakupy, kubki termiczne, słodycze, obróbka
tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, powielanie
dokumentów, kreowanie wizerunku towaru, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 40 obróbka papieru, obróbka papierowych
modeli, makiet lub szablonów, usługi poligraficzne, usługi
drukowania, introligatorstwo, uszlachetnianie druku, usługi
doradcze w dziedzinie poligrafii.
520911
(220) 2020 11 17
OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oze projekt Paweł Zabielski
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 elementy półprzewodnikowe, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformatorowania, akumulowania, gromadzenia, wytwarzania, regulowania i kontrolowania elektryczności, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie z panelami fotowoltaicznymi, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, analizy
kosztów, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, badania
rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne
prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż ulotek, marketing ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, biznesowe usługi doradcze,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 37 usługi budowlane, naprawy budynków, konserwacje i usługi instalacyjne maszyn i urządzeń, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pieców, instalacja i naprawa baterii fotowoltaicznych,
konsultacje budowlane, ładowanie akumulatorów, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradcze w zakresie remontów budynków,
42 audyty energetyczne, audyty związane z warunkami
cieplnymi budynków, badania techniczne, doradztwo w zakresie oszczędności energii, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, usługi doradcze w zakresie technologii.
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520917
(220) 2020 11 17
OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oze projekt investments Paweł Zabielski

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 elementy półprzewodnikowe, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformatorowania, akumulowania, gromadzenia, wytwarzania, regulowania i kontrolowania elektryczności, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie z panelami fotowoltaicznymi, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, analizy
kosztów, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, badania
rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne
prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż ulotek, marketing ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, biznesowe usługi doradcze,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 37 usługi budowlane, naprawy budynków, konserwacje i usługi instalacyjne maszyn i urządzeń, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pieców, instalacja i naprawa baterii fotowoltaicznych,
konsultacje budowlane, ładowanie akumulatorów, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradcze w zakresie remontów budynków,
42 audyty energetyczne, audyty związane z warunkami
cieplnymi budynków, badania techniczne, doradztwo w zakresie oszczędności energii, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, usługi doradcze w zakresie technologii.
(210)
(731)
(540)
(540)

521322
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
YES2MOVE

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
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i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(210)
(731)
(540)
(540)

521323
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
Y2M

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(210)
(731)
(540)
(540)

521324
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
YES2MOVE

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
521329
(220) 2020 11 25
KAŁUŻEWSKI BOGDAN, KAŁUŻEWSKA JADWIGA,
KAŁUŻEWSKI TADEUSZ PPHU GENOS SPÓŁKA
CYWILNA, Strońsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENOS
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 5 biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy
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do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych,
frakcje białek krwi, gazy do celów medycznych, kolagen
do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, komórki macierzyste do celów medycznych,
komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, odczynniki
do użytku medycznego, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, odczynniki stosowane
w genetycznej diagnostyce medycznej, płyny do celów weterynaryjnych, podłoże do wzrostu komórek do hodowli komórek do celów medycznych, pożywki do kości złożone
z materiałów biologicznych do celów medycznych, preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteryjne
do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, preparaty biochemiczne do użytku medycznego, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, środki do zwalczania
mikrobów, trypsyny do celów medycznych, żelatyna do celów medycznych, żywe komórki do celów weterynaryjnych,
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, chemiczne odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, chemiczne odczynniki testowe [weterynaryjne], chemiczne odczynniki testowe [medyczne], kliniczne odczynniki medyczne, materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, medyczne diagnostyczne paski testowe, medyczne odczynniki diagnostyczne, odczynniki biologiczne
do celów weterynaryjnych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów
medycznych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego,
odczynniki do analiz mikrobiologicznych [do celów medycznych], odczynniki do analizy mikrobiologicznej [do celów weterynaryjnych], kultury do celów medycznych, kultury do użytku weterynaryjnego, odczynniki do badań immunologicznych do użytku medycznego, odczynniki do celów
analitycznych [do celów weterynaryjnych], odczynniki
do celów analitycznych [do celów medycznych], odczynniki
do diagnostyki klinicznej, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów weterynaryjnych], odczynniki
do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych],
odczynniki do użytku w analizach [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach [do celów medycznych], odczynniki do użytku w ciążowych badaniach diagnostycznych, odczynniki do użytku w testach diagnostycznych [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku
w testach diagnostycznych [do celów medycznych], odczynniki do użytku z analizatorami [do celów medycznych],
odczynniki do użytku z analizatorami [do celów weterynaryjnych], odczynniki i podłoża do diagnostycznych celów
medycznych i weterynaryjnych, odczynniki i testy do diagnostyki medycznej do badania płynów ciała, podłoża dla
kultur bakteryjnych, pożywki do celów weterynaryjnych,
pożywki do użytku medycznego, preparaty chemiczne
do analizy DNA [medyczne], preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
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preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne in vitro do celów medycznych, preparaty
do diagnostycznego użytku medycznego, preparaty do diagnostyki medycznej, preparaty do wykrywania mutacji
w genach białka prionowego do celów medycznych, preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów
medycznych, środki diagnostyczne do celów medycznych,
środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, substancje diagnostyczne do celów medycznych, substancje
odżywcze dla mikroorganizmów, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy medycznej, testy identyczności genetycznej składające się
z odczynników do użytku medycznego, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, wskaźniki do diagnozy medycznej,
9 amplifikatory genów, anaerobowe komory do użytku laboratoryjnego lub naukowego, aparatura do chromatografii
gazowej do użytku laboratoryjnego, aparatura do destylacji
do celów naukowych, aparatura i przyrządy dla chemii, bioreaktor do hodowli komórkowych, bioreaktory do celów laboratoryjnych, bioreaktory do użytku badawczego, bioreaktory jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego do hodowli komórek, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chromatografy do celów naukowych
lub laboratoryjnych, czujniki temperatury do celów naukowych, czytniki mikropłytek, elektrody do badań laboratoryjnych, filtry laboratoryjne, fiolki do celów laboratoryjnych,
fiolki do celów naukowych, inkubatory dla kultur bakteryjnych, inkubatory do kultur bakteryjnych, inkubatory do laboratoriów [inne niż do celów medycznych], inkubatory
do utrzymywania stałej wilgotności do użytku laboratoryjnego, inkubatory do utrzymywania stałej temperatury
do użytku laboratoryjnego, inkubatory do użytku laboratoryjnego, izolowane butelki [kolby] do celów laboratoryjnych,
izolowane naczynia do celów laboratoryjnych, jednorazowe
rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe strzykawki dozujące do użytku laboratoryjnego, komory laminarne do użytku laboratoryjnego, końcówki pipet, końcówki pipet do użytku laboratoryjnego,
korki do fiolek, laboratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy
krwi i innych płynów ustrojowych, laboratoryjne urządzenia
optyczne, membrany do aparatury naukowej, membrany
do filtrowania [naukowe], mieszadła magnetyczne do użytku laboratoryjnego, mikromacierze DNA, mikroskopy, mikroskopy biologiczne, mikroskopy do użytku medycznego, mikroskopy fluorescencyjne, mikroskopy z funkcją powiększenia, mikroskopy z oświetleniem LED, miksery laboratoryjne,
naczynia inkubacyjne do celów naukowych lub laboratoryjnych, obiektywy do mikroskopów, piece grzewcze specjalnie przystosowane do eksperymentów laboratoryjnych, piece do użytku w eksperymentach, piece do użytku laboratoryjnego, piece do suszenia do użytku laboratoryjnego, piece
do doświadczeń laboratoryjnych, pipety, pipety do celów
naukowych, pipety laboratoryjne, płytki do hodowli kultur,
płytki do użytku laboratoryjnego, pojemniki na pipety, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, próbki naukowe do celów laboratoryjnych, probówki, próbówki do przechowywania laboratoryjnego, przyrządy do diagnozy [do celów naukowych], przyrządy do barwienia immunologicznego
[do celów naukowych], przyrządy do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] do celów naukowych, przyrządy
do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] w czasie rzeczywistym do celów naukowych, przyrządy laboratoryjne, inne
niż do użytku medycznego, roboty laboratoryjne, sekwencery kwasów nukleinowych do celów naukowych, separatory magnetyczne do celów naukowych, separatory wirówko-
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we do użytku laboratoryjnego, sondy do celów naukowo-badawczych, stojaki na pipety do użytku laboratoryjnego,
szalki Petriego stosowane w badaniach laboratoryjnych,
szalki Petriego, szkiełka przedmiotowe do mikroskopów,
szkiełka laboratoryjne do mikromacierzy, uchwyty do probówek, urządzenia do analizowania informacji genomowej,
urządzenia do analizy sekwencji białkowych stosowane jako
urządzenia laboratoryjne, urządzenia do diagnozy [w celach
naukowych], urządzenia do kultur komórkowych do celów
laboratoryjnych, urządzenia i przyrządy badawcze, urządzenia i przyrządy do mikroskopii, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia laboratoryjne do wykrywania sekwencji genetycznych, wirówki
do celów laboratoryjnych, wirówki do użytku laboratoryjnego, wirówki laboratoryjne, 10 analizatory automatyczne
do płynów ustrojowych [do celów medycznych], autoklawy
do celów medycznych, analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, analizatory do użytku medycznego,
aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do badań genetycznych do celów medycznych, instrumenty używane
w hodowlach komórkowych do celów medycznych, medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia
analityczne do celów medycznych, naczynia do badania
moczu, przyrządy analityczne do celów medycznych, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne], przyrządy do badań medycznych, przyrządy do celów medycznych do analizy, przyrządy do ilościowej reakcji
łańcuchowej polimerazy [PCR] do celów medycznych, przyrządy do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] w czasie rzeczywistym do celów medycznych, przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia do badań
diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych
[medyczne], urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia do testów
DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia laboratoryjne
do inkubacji płynów [do celów medycznych], urządzenia liczące komórki do użytku medycznego, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 44 badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia,
badania przesiewowe [skriningowe], badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo genetyczne, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, udzielanie informacji z zakresu ochrony
zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania
i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania DNA
do celów medycznych [badania przesiewowe], badania ge-

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

netyczne do celów medycznych, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe, badanie leków, alkoholu i DNA do celów
medycznych, badanie rozmazu metodą PAP, gromadzenie
i konserwowanie krwi ludzkiej, leczenie bezpłodności, poradnictwo medyczne, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie
pomocy medycznej, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług
medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych
w celu wykrywania nowotworu płuc, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udzielanie informacji
medycznej, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi lekarskie, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie badania moczu, usługi
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką
i testami genetycznymi, wykonywanie badań medycznych,
wydawanie raportów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521616
(220) 2020 12 01
KAWAŁEK ZBIGNIEW GUMOTEST, Mazańcowice
(znak słowno-graficzny)
g gumotest FABRYKA GUMY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 17 Korki gumowe, Kształtki niemetalowe do rur
elastycznych, Kształtki niemetalowe do rur sztywnych, Liny
gumowe, Niemetalowe osłony do rur, Pierścienie gumowe,
Pierścienie uszczelniające, Podkładki z gumy lub fibry, Tuleje
gumowe do osłony części maszyn, Uszczelki od rur, Uszczelnienia wodoodporne, Zawory klapowe gumowe, Zderzaki
amortyzujące gumowe, Złączki niemetalowe do rur.
(210)
(731)
(540)
(540)

521628
(220) 2020 12 01
MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
MUNDIVIE Go where imagination leads
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(531)

26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 26.03.04, 26.04.01, 26.04.12,
26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, wyroby alkoholowe pochodzenia francuskiego, likiery, brandy, koktajle
alkoholowe, spirytus.
521999
(220) 2020 12 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców
w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania
zakupów, oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt, mleczne produkty spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne,
nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, gotowe do spożycia przekąski
składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców
i warzyw lub ich mieszanek, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, placki smażone, desery jogurtowe, desery mleczne,
desery wykonane z produktów mlecznych, napoje mleczne,
30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery, chipsy
jako produkty zbożowe, chrupki kukurydziane, gotowe pizze,
popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony i guma
do żucia, batony zbożowe i energetyczne, cukier, miód, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, ryż, makaron, kluski, tapioka, sago,
mąka, zbożowe produkty spożywcze, chleb, wyroby cukiernicze, czekolada, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy, lód, gotowe
dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki,
placki, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronów, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub
warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi, tiramisu,
placki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], sałatka ryżowa,
sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, herbata
mrożona, sernik, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje],
wino, cydr, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi rekla(210)
(731)
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mowe, marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania
i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty
do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne
do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne
rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe,
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe,
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
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do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach
awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji
lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe,
czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia
liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe,
skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami,
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania,
ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
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części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety,
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla
artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe,
nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców,
noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i mate-
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riały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód
(zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara,
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy,
przybory dla palaczy, zapałki, usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biz-
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nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń,
organizacja konferencji, umożliwianie dostępu do publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, zapewnianie dostępu
do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako
usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS),
oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa
(SaaS), oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie
własności intelektualnej.
522000
(220) 2020 12 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców
w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania
zakupów, oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt, mleczne produkty spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne,
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nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, placki smażone, desery jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane z produktów
mlecznych, napoje mleczne, 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki
kukurydziane, gotowe pizze, popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
przekąski wieloziarniste, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, batony zbożowe
i energetyczne, cukier, miód, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ryż,
makaron, kluski, tapioka, sago, mąka, zbożowe produkty spożywcze, chleb, wyroby cukiernicze, czekolada, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy, lód, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, naleśniki, placki, suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi, tiramisu, placki, gotowe desery
[wyroby piekarnicze], sałatka ryżowa, sałatka z makaronem,
sałatka z makaronu typu rurki, herbata mrożona, sernik,
31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe
zwierzęta, żywność i napoje dla zwierząt, słód, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki,
wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole
wysokoprocentowe [napoje], wino, cydr, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost,
nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, prepara-
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ty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki
ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe,
wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: metale nieszlachetne
i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub
transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty
przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń
boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące,
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, ma-
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gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania,
ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety,
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla
artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
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lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe,
nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców,
noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry,
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zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód
(zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara,
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy,
przybory dla palaczy, zapałki, usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń,
organizacja konferencji, umożliwianie dostępu do publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, zapewnianie dostępu
do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, ho-
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sting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako
usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS),
oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa
(SaaS), oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie
własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

522120
(220) 2020 12 13
ORZESZKO REMIGIUSZ STELO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
stelo

(531) 01.01.02, 26.04.04, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
522182
(220) 2020 12 14
GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Genialne Gadżety
(210)
(731)

(531) 13.01.17, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż w sklepach,
sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów, produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania
i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone
dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki kolorowe, artykuły toaletowe, perfumy, artykuły perfumeryjne, dezodoranty, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, oleje
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przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetleniowe, świece
i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, zioła, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych,
rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych),
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
do szycia, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, prasownice i maglownice, odkurzacze, pralki, zmywarki, elektryczne narzędzia i przybory
kuchenne, urządzenia do przetwarzania żywności, miksery
elektryczne, malaksery, roboty kuchenne, młynki do przypraw, otwieracze do konserw, sokowirówki, urządzenia do tarcia warzyw i owoców, noże elektryczne, pralki, szatkownice
do warzyw, młynki do przypraw, młynki do kawy, elektryczne
narzędzia i przybory kuchenne, krajalnice, wyciskarki do owoców i warzyw, mopy parowe, narzędzia do czyszczenia okien,
sztućce i przybory do przygotowywania żywności, ręczne
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, sztućce, krajacze do jajek, łyżki do miodu, łyżki do oliwek,
temperówki do warzyw, nożyki do skrobania, nożyki do obierania, otwieracze do puszek, otwieracze do słoików, widelce,
noże do pizzy, obieraki do czosnku, trymery męskie, trymery
damskie, zestawy akcesoriów do manicure, tarki do pięt, pilniki
do paznokci, polerki do paznokci, śrubokręty nieelektryczne,
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania włosów, urządzenia elektryczne
i mechaniczne do pielęgnacji dłoni, stóp, palców i paznokci,
zestawy do pedicure, zestawy do manicure, frezarki, pilniki
i polerki do pedicure i manicure, pilniki do paznokci, polerki
do paznokci, pęsety i szczypce do wycinania skórek, tarki i pilniki do usuwania zrogowaciałego naskórka, przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do golenia, maszynki do golenia, karbownice, żelazka, prostownice, lokówki,
nożyczki do włosów, podstawki do tabletów, telefonów,
smartfonów, głośniki, słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui, futerały, torby:
na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, kable, przejściówki, ładowarki,
akumulatory, diody świecące (LED), termometry, wagi, alarmy,
dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru
temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne,
sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, urządzenia
audio, radia, odtwarzacze muzyczne, telefony i akcesoria
do telefonów, sprzęt fotograficzny, nośniki danych, nagrane
nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, elektroniczne notatniki, elektroniczne organizery, elektroniczne terminarze osobiste, organizery cyfrowe, generatory
daty i czasu, klawiatury, urządzenia do nagrywania, rękawice
ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami lub ura-
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zami, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów,
pojemniki na szkła kontaktowe, artykuły optyczne, elektryczne, urządzenia do ładowania baterii, lornetki, lunety, pryzmaty
(optyka), odzież ochronna, kaski ochronne, osłony ochronne
na twarz, ochronne nakrycia głowy, ochronna odzież robocza,
odblaskowe kamizelki ochronne, urządzenia do bezprzewodowej komunikacji, routery, extendery sygnału WIFI, transmitery, odbiorniki (receivery), przedłużacze, kable, przejściówki
do kabli, ładowarki, mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, wyroby, nożownicze, broń ręczna, ostrza (maszynki
do golenia), urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny, sprzęt radiowy i telewizyjny,
sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, komputery i akcesoria
komputerowe, programy komputerowe, gry komputerowe,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, wyroby Jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, instrumenty muzyczne, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperka, guma,
azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie
niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, torebki, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia do opalania się, zapalniczki i zapalarki, filtry
do kawy elektryczne, sitka do zlewu, korki do zlewu, minilatarki, żarówki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne
i wentylacyjne, lampy do celów kosmetycznych oświetlające,
lampy ultrafioletowe, aparatura do dezynfekcji, dozowniki
środków odkażających w toaletach, koce i poduszki podgrze-
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wane elektrycznie nie do celów leczniczych, suszarki do włosów, lampy do suszenia włosów, urządzenia do suszenia rąk,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, czajniki, domowe kominki
gazowe, dzbanki do filtrowania wody, ekspresy do kawy, urządzenia służące do gotowania, urządzenie do grillowania, urządzenia grzewcze, urządzenia elektryczne do gotowania na parze, urządzenia do produkcji lodów, urządzenia do podgrzewania żywności, urządzenia do parzenia herbaty, urządzenia
do gotowania, tostery, szybkowary elektryczne, suszarki
do żywności, ruszty elektryczne, samowary elektryczne, grill,
gofrownice elektryczne, zamrażarki, urządzenia chłodnicze,
szafy chłodnicze, lodówko-zamrażarki, lodówki elektryczne,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), domowe urządzenia klimatyzacyjne, wyciągi kuchenne [okapy],
wentylatory elektryczne, urządzenia do wentylacji, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, klimatyzatory pokojowe, kaloryfery elektryczne, grzejniki, akcesoria
łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie
prysznicowe, bidety, brodziki prysznicowe, zlewozmywaki, zestawy prysznicowe, wanny, umywalki łazienkowe, kuchenki
mikrofalowe, parownice ręczne do ubrań, parownice do ubrań,
oświetlenie wewnętrzne, lampy, żarówki, lampy halogenowe,
żarówki LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki energooszczędne, oświetlenie ozdobne wewnętrzne, artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, przybory kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, podstawki pod garnki, szczoteczki do warzyw,
trzepaczki, praski do czosnku, filtry do kawy nieelektryczne, timery do gotowania jajek, podstawki pod kubki, korkociągi,
otwieracze, zatyczki do wina, słomki wielorazowego użytku,
spieniacze do mleka, sznurki do mięsa, rękawice do patelni lub
garnków, uchwyty ochronne do patelni lub garnków, szczoteczki do czyszczenia, szczoteczki do butów, organizery zlewowe na gąbki i szczotki, skrobaki do kuchenki, szczoteczki
do zębów soniczne, myjki, gąbki, pędzle do makijażu, szczotki
do włosów, grzebienie do włosów, szczotki, szczotki do mycia
ciała, szczotki do szorowania, klamerki, podajnik na woreczki
na nieczystości, poidełka, miski, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt
do czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, ozdoby do akwariów, terraria, elektroniczne
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, golarki
do ubrań na baterie, podstawki pod żelazka do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, prawidła do butów, suszarki na pranie, łyżki do butów, ściereczki ochronne do prasowania, konewki, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, naczynia stosowane w gospodarstwie domowym i kuchni, kuchenny sprzęt nieelektryczny:
młynki, szybkowary, czajniki, frytkownice, trzepaczki, odkurzacze, froterki, samowary, szybkowary, sokowirówki, lodówki
przenośne, miksery, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, cedzaki,
bidony, butelki, deski do krojenia do użytku domowego, deski
do prasowania, dozowniki mydła, durszlaki, cedzaki, doniczki,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, dzbanki
do parzenia kawy, filiżanki, foremki do lodu, grille kempingowe
i ogrodowe, garnki, garnki do gotowania na parze nieelektryczne, komplety garnków kuchennych, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, młynki do kawy i do przypraw nieelektryczne, kosze do użytku do-
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mowego nie z metali szlachetnych, pojemniki na kosmetyki,
kubki, kubeczki, termosy, tace, pojemniki na lód, łopatki do ciasta, łyżki do mieszania potraw, maselniczki, miednice, miski,
mydelniczki, naczynia stołowe, odkurzacze nieelektryczne,
kosze na odpadki, pucharki na owoce, patelnie, podgrzewacze
butelek dla niemowląt nieelektryczne, tarki kuchenne, roboty
kuchenne nieelektryczne, rondle, serwisy zastawy stołowej,
sita i sitka do użytku domowego w gospodarstwie domowym, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, majolika, solniczki, torby izotermiczne, trzepaczki do dywanów, mopy, wiadra, narzędzia kuchenne pojedyncze i w zestawach, pojemniki kuchenne pojedyncze i w zestawach, narzędzia do czyszczenia
ręczne, zmiotki, szczotki do czyszczenia, szczotki do sprzątania, szczotki do mycia, ścierki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, przybory kosmetyczne, grzebienie, ircha
do czyszczenia, wanienki, nocniki, ekspresy do kawy nieelektryczne, korkociągi, frytkownice i gofrownice nieelektryczne,
urządzenia ręczne do wyrobu makaronu, termoizolowane pojemniki na żywność, otwieracze do butelek, lodówki turystyczne, pułapki na szkodniki, gryzonie, owady, czerpaki
do karmy dla psów, grzebienie dla zwierząt, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, donice, pojemniki i pojemniki do przechowywania
żywności, silikonowe, plastikowe, szklane, lunch boxy, formy
do pieczenia, formy i foremki kuchenne, durszlaki, pojemniki
na żywność, końcówki do mopów, wiadra do mopów, szczypce do cukru, żłoby dla zwierząt, pułapki na zwierzęta, podajniki
karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, miski dla
zwierząt domowych, terraria domowe dla zwierząt, szczotki
dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt, klatki druciane na zwierzęta domowe, szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych,
pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, rękawice
do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, miski do picia dla zwierząt domowych, elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, zwierzęta (pojemniki [kuwety] na nieczystości dla -),
miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania
karmy dla zwierząt domowych, klatki dla ptaków, karmniki
do karmienia ptaków żyjących na wolności, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, wazony, zraszacze,
kosze na pieczywo, formy do ciasta, formy i foremki kuchenne,
cukiernice, czajniki nieelektryczne, czary nie z metali szlachetnych, filiżanki, grille kempingowe, serwisy do kawy, serwisy
do herbaty, serwisy obiadowe, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania potraw, pojemniki do przechowywania żywności, silikonowe, plastikowe, szklane, szczypce
do cukru, akwaria, deski do prasowania, kosze na pranie, aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, dozowniki
do bawełnianych wacików w kulkach, dozowniki do mydła
w płynie [do celów domowych], dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe],
dozowniki do ręczników papierowych, gąbki, grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, flakony
na perfumy, drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z zawartością, kosmetyczne puderniczki [kompakty], kosmetyczne szpatułki
do użytku z produktami do depilacji, kulki do prania do użytku
jako przybory gospodarstwa domowego, mydelniczki, nocniki, pojemniki na kosmetyki, półki na kosmetyki, pędzle kosme-
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tyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puderniczki [pojemniczki], stojaki na papier
toaletowy, szczoteczki do paznokci, szczotki kąpielowe,
szczotki złuszczające, szpatułki kosmetyczne, uchwyty na kosmetyki, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wieszaki na ręczniki, skarbonki, meble, lustra, ramki
obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna
(wata) stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby
szklane, Porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, sieci, namioty,
markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały na obicia
i do wypełniania, z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych),
nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędza
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na różka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie
(nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód,
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, usługi sprzedaży
przez Internet, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie
wyboru produktów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi importowo-eksportowe, usługi konsultacyjne
w zakresie nabywania towarów i usług, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, usługi składania zamówień hurtowych,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży I dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
online, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe,
poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawi-
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cielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja
handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów,
organizowanie [giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach (handlowych i/lub
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia (działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością I handlową, informacja o działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, analizy kosztów, usługi
w zakresie badania rynku i [ opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, badania
statystyczne rynkowe, badania statystyczne biznesowe, komputerowe zarządzenie bazami danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, archiwizacja dokumentów metodami
elektronicznymi, usługi informacyjne dla konsumentów, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
522234
(220) 2020 12 14
STALVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Roczyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALVEN
(210)
(731)
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sie budownictwa i materiałów budowlanych oraz nadzoru
technicznego, opinie w zakresie budownictwa, materiałów
budowlanych oraz nadzoru technicznego, nadzór techniczny.
523097
(220) 2021 01 13
ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLO PIZZA & KEBAB Express
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 burrito, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki, makarony, mięso zapiekane w cieście, naleśniki
słone, pierożki ravioli, pizza, sosy pomidorowe, spaghetti,
tortille, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi
restauracyjne.
523099
(220) 2021 01 13
ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLO PIZZA Express
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 rury i rurki ze stali, maszty ze stali.
(210)
(731)

522712
(220) 2020 12 29
DURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dural

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 burrito, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki, makarony, mięso zapiekane w cieście, naleśniki
słone, pierożki ravioli, pizza, sosy pomidorowe, spaghetti,
tortille, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi
restauracyjne.

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), surowce
i produkty (niemetalowe) do budowy, konserwacji, naprawy i renowacji budynków, dzieł sztuki, dróg i autostrad, powierzchni do transportu i poruszania się oraz miejsc użyteczności publicznej, cement, wapno, hydrauliczne środki wiążące,
spoiwa, zaprawy, beton, beton towarowy, suche zaprawy, kruszywa, gipsowe ściany działowe, wypełnienia, okładziny, sufity
i pokrycia, gips budowlany do powlekania powierzchni wewnętrznych, kostki gipsu, gips specjalny, materiały do budowy
i pokrywania dróg, powłoki budowlane, materiały do naprawy
dróg, panele budowlane niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, płyty betonowe, pokrycia nawierzchni dróg, kostki brukowe niemetalowe, palisady niemetalowe, ogrodzenia
niemetalowe, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór
budowlany i informacja w zakresie planowania przestrzennego, zrównoważonej działalności budowlanej, metod budowy,
poszanowania środowiska naturalnego i energii w dziedzinie
materiałów budowlanych, usługi wydobywcze i górnicze, wydobywanie surowców mineralnych, 40 obróbka materiałów
- kruszyw naturalnych w postaci kamienia, recykling materiałów budowlanych, informacja w zakresie obróbki i recyklingu
materiałów budowlanych, 42 projektowanie w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych, ekspertyzy w zakre-

(210)
(731)

523110
(220) 2021 01 13
CANTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stay inn by Frost

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 39 rezerwowanie
miejsc na podróż, rezerwacja podróży, 43 biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne,
hotele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, domy turystyczne, wakacje (organizowanie obozów -) [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady].
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523438
(220) 2021 01 21
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(znak słowno-graficzny)
SOLIDNE WYKONANIE

(531) 26.01.16, 24.01.13, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki,
Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

523439
(220) 2021 01 21
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(znak słowno-graficzny)
WIBRACJE PODCZAS UŻYWANIA

(531) 26.01.16, 26.11.13, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
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Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki,
Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

523440
(220) 2021 01 21
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(znak słowno-graficzny)
RÓŻNORODNE SMAKI PODÓW

(531) 26.01.16, 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki,
Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
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523441
(220) 2021 01 21
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(znak słowno-graficzny)
INTUICYJNY W OBSŁUDZE

(531) 26.01.14, 02.09.14, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki,
Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

523442
(220) 2021 01 21
Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(znak słowno-graficzny)
IQOS VEEV E-PAPIEROS ZAPROJEKTOWANY NA
NOWO

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów,
tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty

Nr ZT18/2021

tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy,
w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki,
Zapałki, Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe
roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach
elektronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik
tradycyjnych papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy do produktów tytoniowych i substytutów
tytoniu, Przybory dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów
ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego
ładowania.
523536
(220) 2021 01 22
TREI RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE KRAFT
(210)
(731)

(531) 25.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, wystawy w celach reklamowych lub
handlowych dotyczące nieruchomości, 36 Usługi w zakresie
nieruchomości - zarządzanie, administrowanie, wynajem,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, rozbiórkowe, konserwacja nieruchomości, nadzór budowlany, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Doradztwo budowlane,
42 Usługi architektoniczne i inżynieryjne, planowania urbanistycznego, projektowe związane z nieruchomościami, projektowania wnętrz.
523537
(220) 2021 01 22
TREI RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE KRAFT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, wystawy w celach reklamo-
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wych lub handlowych dotyczące nieruchomości, 36 Usługi
w zakresie nieruchomości - zarządzanie, administrowanie,
wynajem, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, rozbiórkowe, konserwacja nieruchomości, nadzór budowlany,
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Doradztwo budowlane, 42 Usługi architektoniczne i inżynieryjne,
planowania urbanistycznego, projektowe związane z nieruchomościami, projektowania wnętrz.
(210) 523539
(220) 2021 01 22
(731) JASEK GRZEGORZ ERGIPS, Jonkowo
(540) (znak słowny)
(540) OKIO
(510), (511) 9 Okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
soczewki kontaktowe.
523589
(220) 2021 01 26
BIURO PLUS B. KRĘPA, W. KRĘPA SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT DRUKU

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Plansze, płytki grawerskie, Pieczątki gumowe do dokumentów, Pieczątki biurowe, Pieczątki z adresem,
Tusze do pieczątek, Drukowane ulotki informacyjne, Ulotki,
Ulotki drukowane, Ulotki farmaceutyczne, Ulotki instrukcyjne, Ulotki reklamowe, Broszury, Broszury drukowane, Wizytówki, 35 Kserografia, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek,
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja
ulotek reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych,
Projektowanie ulotek reklamowych, Przygotowywanie
dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie ulotek reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek
informacyjnych i próbek], Wydawanie ulotek reklamowych,
Dystrybucja broszur reklamowych, Projektowanie broszur
reklamowych, 40 Grawerowanie, Grawerowanie laserowe,
Grawerowanie pieczątek, Produkcja pieczątek gumowych,
Usługi grawerowania pieczątek gumowych.
523673
(220) 2021 01 27
ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) CERTYFIKAT NATURALNOŚCI #ec Dowiedz się więcej
na www.earthchangers.pl

(531) 24.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Artykuły toaletowe i kosmetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne w postaci środków toaletowych,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, w szczególności dla dzieci i niemowląt, do pielęgnacji dla seniorów,
do higieny w tym do higieny intymnej, do demakijażu, Ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych,
elementów plastikowych w samochodzie, elementów
skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elementów
z metali, Bawełna dla celów kosmetycznych, Wata do celów
kosmetycznych, Patyczki kosmetyczne, Patyczki higieniczne dla dzieci, Patyczki do czyszczenia uszu, Płatki kosmetyczne, Płatki kosmetyczne nawilżane, Płatki do demakijażu, Płatki nawilżane dezodoryzujące, Płatki kosmetyczne dla
dzieci, Płatki suche peelingujące, Płatki nawilżane rewitalizujące, Płatki nawilżane do demakijażu oczu, Płatki nawilżane do zmywania paznokci, Suche ściereczki peelingujące,
Chusteczki dezodorujące i antyperspiracyjne, Chusteczki
nawilżane peelingujące, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Waciki dla celów kosmetycznych,
21 Przybory do czyszczenia do użytku w gospodarstwie
domowym, Ściereczki gospodarcze do czyszczenia suche,
Szmatki i ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do szorowania, Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do polerowania,
Ściereczki do kurzu, Ściereczki do szyb, Ściereczki do przecierania okularów, Ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, Ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu,
Ściereczki ochronne do prasowania, Ściereczki do mycia
naczyń, Ściereczki do mycia garnków, Papierowe ściereczki do polerowania, 22 Nieprzetworzone włókna tekstylne
i ich zamienniki, Włókniny wykonane z włókien naturalnych
i sztucznych jako półprodukty, Włókno syntetyczne i naturalne służące jako materiał wypełniający.
(210)
(731)
(540)
(540)

523709
(220) 2021 01 28
KRUŻYŃSKI KONRAD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LOMBART.CO INTERNETOWY DOM SZTUKI DLA
KAŻDEGO
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(531) 02.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

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

Nr ZT18/2021

523747
(220) 2021 01 28
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
ALLERGY TESTED AA Voyage Voyage

523716
(220) 2021 01 28
SDX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) caprilla
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubrania, plecaki, plecaki
turystyczne, torby plażowe, siatki na zakupy, 24 Ręczniki tekstylne, ręczniki do twarzy tekstylne, ściereczki do osuszania
szkła, obrusy na stół [niepapierowe], pokrowce na poduszki, poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła
[tkaniny], przykrycia na łóżka, 25 Bandany na szyję, chusty,
fulardy, legginsy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, paski
[odzież], peleryny, szale.
(210)
(731)
(540)
(540)

523746
(220) 2021 01 28
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
ALLERGY TESTED AA ENJOY NATURE

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu,
Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty,
Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe.

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu,
Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty,
Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523748
(220) 2021 01 28
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
ALLERGY TESTED AA MY BEAUTY POWER

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu,
Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty,
Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe.

Nr ZT18/2021
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523877
(220) 2021 02 01
STRATEGIA DORADZTWO INFORMACJE
COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAM BOAT
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 18.03.14, 18.03.17,
26.03.23, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523894
(220) 2021 01 28
BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(znak słowno-graficzny)
PIWO O SMAKU ŚLIWKOWYM BROWAR GŁUBCZYCE
MOCNE 1856 BG SERIOUS PIWO JASNE MOCNE

35

sportowa, Obuwie, Obuwie sportowe, Nakrycia głowy, Bielizna, Szaliki, Krawaty, 28 Artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, Gry i zabawki, Ozdoby choinkowe, 32 Napoje
bezalkoholowe, Woda mineralna, Soki, Napoje owocowe
i warzywne, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
34 Tytoń, Przybory dla palaczy, Zapałki, Zapalniczki, Popielniczki, 41 Prowadzenie klubu sportowego, Administrowanie
obiektami sportowymi, Organizacja zawodów sportowych,
Organizacja festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjnokulturalno-oświatowo-rozrywkowych, Działalność wydawnicza, Szkolenia, Kursy, Usługi w zakresie sportu i rekreacji,
43 Usługi związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni,
barów i barów piwnych, Usługi gastronomiczne i hotelarskie.
524095
(220) 2021 03 01
MEDSEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) med7even MEDICAL EQUIPMENT & SERVICE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła
do użytku medycznego, Filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Cewniki do celów
medycznych, Materace przeciwodleżynowe, Resuscytatory,
Urządzenia odsysające do użytku medycznego, Rury i rurki
do celów medycznych, Strzykawki do użytku medycznego,
Instrumenty medyczne do tracheostomii przezskórnej, Maski i sprzęt do sztucznego oddychania.
(531)

03.01.02, 05.07.14, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.14
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 524087
(220) 2021 02 03
(731) TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) GKS TYCHY
(510), (511) 6 Plakietki i tabliczki metalowe, Metalowe podstawki pod kieliszki, Szklanki, Kubki, Kufle, Drobne wyroby
metalowe, 9 Cyfrowe, optyczne i magnetyczne nośniki danych, Programy komputerowe, Sprzęt i akcesoria komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, 14 Wyroby jubilerskie,
Ozdoby, pojemniki i naczynia z metali szlachetnych, Zegary
i zegarki, Stopery, Puchary, Spinki do mankietów, Emblematy
z metali szlachetnych, Breloczki i kółka do kluczy, Odznaki,
Medale, Ordery, 16 Papier, Tektura, klasach, Kalendarze, Druki,
Albumy, Katalogi, Czasopisma, Plakaty, Fotografie, Materiały
piśmienne, Sprzęt biurowy, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby
papierowe, Proporce i chorągiewki papierowe, Pióra, Ołówki,
Długopisy, Notesy, Zeszyty, Etykiety samoprzylepne, Papier
listowy, Papeterie, 18 Skóra i imitacje skóry, Walizy i torby
podróżne, Plecaki, Torby sportowe, Tornistry, Parasolki, Parasole i laski, Portfele i portmonetki, 21 Przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, Talerze dekoracyjne, Korkociągi, Naczynia, Kufle, Szklanki ozdobne, Puchary, 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, Narzuty na łóżka i obrusy, Pościel, Ręczniki, Chorągwie,
Sztandary, Proporce, Serwetki tekstylne, 25 Odzież, Odzież

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

(531)

524152
(220) 2021 02 05
Unilab, LP, Rockville, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
GRIPACTIVE FORTE

01.15.09, 08.07.01, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
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nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne,
5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe
do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety,
Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze
do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne,
Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały
opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych,
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty,
Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia
obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry
żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

524154
(220) 2021 02 05
Unilab, LP, Rockville, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
GRIPACTIVE ODPORNOŚĆ FORTE

chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 25.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-

Nr ZT18/2021

524156
(220) 2021 02 05
Unilab, LP, Rockville, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
GRIPACTIVE ODPORNOŚĆ FORTE

Nr ZT18/2021
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(531)

01.15.09, 08.07.01, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne,
5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla
ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy
do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary
lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy
i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady
z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

524185
(220) 2021 02 05
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Herbitussin CZARNA PORZECZKA TRADYCJA
I DOŚWIADCZENIE
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(531) 02.01.03, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne,
5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla
ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność
dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych,
Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy
do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary
lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy
i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady
z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

524187
(220) 2021 02 05
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Herbitussin CZARNA PORZECZKA TRADYCJA
I DOŚWIADCZENIE
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(531)

02.01.03, 05.07.09, 19.13.21, 25.01.01, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi,
Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty
lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych,
Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty
wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych,
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne
do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych,
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne
implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu
do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii
i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

524303
(220) 2021 02 09
WOLSKA KATARZYNA, Maniowy
(znak słowno-graficzny)
CICHE POLE Est. 2018
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(531) 06.01.04, 05.01.10, 05.01.08, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajmowanie kwater, Usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

524441
(220) 2021 02 11
SZUSZKIEWICZ RYSZARD, Chojnów
(znak słowno-graficzny)
STATIWALL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 Usługi projektowania.
524461
(220) 2021 02 11
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blik ŻYJ BARDZIEJ!
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 9 Karty kredytowe, Karty kodowane, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych
informacji finansowych, Terminale komputerowe do celów bankowych, Zapisane oprogramowanie komputerowe
do zarządzania finansami, Systemy przetwarzania danych
dotyczących spraw finansowych, 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Badania i analizy rynkowe, Ekonomiczne
prognozy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie
informacji handlowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób
trzecich przez Internet, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
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Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych,
Skomputeryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi
za pośrednictwem Internetu, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Działalność monetarna, Usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, Usługi bankowe, Usługi finansowe, Usługi
inwestycyjne, Telefoniczne udzielanie informacji odnośnie
konta bankowego, Usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, Usługi depozytów pieniężnych, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Udzielanie kredytów, Organizowanie kredytów, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi dotyczące kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi agencyjne w zakresie
dodatkowych zabezpieczeń, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Informacja
o ubezpieczeniach, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami, Analizy finansowe, Prognozy finansowe, Bankowość online,
Usługi bankowości elektronicznej, Sporządzanie raportów finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych,
Dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej,
Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych,
Usługi w zakresie płatności zdalnych, Usługi w zakresie
elektronicznych płatności, Usługi w zakresie administrowania płatności, Elektroniczna bankowość poprzez globalną
sieć komputerową [bankowość internetowa], Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednictwo walutowe, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo inwestycyjne, Bankowość
hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, Bankowość elektroniczna, Skomputeryzowane usługi bankowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Prowadzenie spraw finansowych
online, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Usługi płatności bezdotykowych, 38 Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów,
Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych związanych
z finansami, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz
danych dotyczących działalności finansowej, Zapewnianie
elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych w związku
z działalnością finansową, Dostęp do treści, stron internetowych i portali związanych z działalnością finansową, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą on-line, Usługi
łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi
łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy
instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych z instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowej bazy
danych dotyczącej działalności finansowej, 42 Badania
naukowe, Badania techniczne, Projektowanie techniczne,
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi badawczo-rozwojowe, Projektowanie komputerów, Projektowanie programów komputerowych, Programowanie komputerów
i konserwacja programów komputerowych, Opracowywanie programów do danych, Badania dotyczące programów
komputerowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów przetwarzania
danych, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Świadczenie usług
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zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Doradztwo projektowe, Planowanie projektu, Hosting stron
internetowych, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów
serwerów sieci komputerowych, Wynajem komputerów,
Wynajem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Integracja
systemów i sieci komputerowych, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja komputerowego
oprogramowania sprzętowego, Usługi konfiguracji sieci
komputerowych, Testowanie programów komputerowych,
Zarządzanie projektami komputerowymi, Profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, Usługi migracji danych,
Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej,
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych.
(210) 524488
(220) 2021 02 11
(731) BASANETS YEVHENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RS BOWLS
(510), (511) 34 Pojemniki na tytoń i humidory, Cybuchy
do fajek, Elektroniczne fajki wodne, Fajki wodne, Kamienie używane do fajek wodnych, Przybory do czyszczenia
fajek, Ustniki do fajek, Wyciory do fajek, Zatyczki do fajek
[przybory dla palaczy], Aromaty do tytoniu, Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, do zastosowania
w fajkach wodnych, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Mokry tytoń [Mu’assel],
Tabaka, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń do fajek, Tytoń
do palenia, Tytoń hookah, Tytoń mentolowy do fajek, Tytoń
surowy, Wyroby tytoniowe, Zioła do palenia, Cygara elektroniczne, Atomizery do papierosów elektronicznych, Płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol
propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

524489
(220) 2021 02 11
KOZŁOWSKA KLAUDIA MAGDALENA, Płock
(znak słowno-graficzny)
PARTY maker CARDS

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry karciane, Karty do gry i gry w karty, Karty
do gry, Pudełka na karty do gry, Gry towarzyskie, Gry towarzyskie na przyjęcia.
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(210) 524490
(220) 2021 02 11
(731) BASANETS YEVHENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COSMO BOWLS
(510), (511) 34 Cybuchy do fajek, Elektroniczne fajki do tytoniu, Elektroniczne fajki wodne, Fajki, Fajki wodne, Przybory do czyszczenia fajek, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Urządzenia do podgrzewania tytoniu
w celu wdychania, Ustniki do fajek, Wyciory do fajek, Aromaty do tytoniu, Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, Melasa
ziołowa [zamienniki tytoniu], Mokry tytoń [Mu’assel], Tytoń,
Tytoń aromatyzowany, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, Tytoń hookah, Tytoń i substytuty tytoniu, Tytoń mentolowy
do fajek, Wyroby tytoniowe, Zioła do palenia, Papierosy
elektroniczne, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę.
(210)
(731)
(540)
(540)

524522
(220) 2021 02 12
PARCIAK RAFAŁ, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Spuqi

(531) 03.01.08, 03.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Dzianina [odzież], Bluzy sportowe, Bluzy
dresowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem,
Spodnie dresowe, Spodnie od dresu, T-shirty z krótkim rękawem, Swetry, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry z golfem, Szaliki, Szaliki [odzież], Rękawiczki [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy],
Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Skarpetki.
(210) 524572
(220) 2021 02 13
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TESTOLONE
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne
suplementy odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, Probiotyki (suplementy), Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
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rządzone głównie z witamin, Suplementy diety stosowane
w poście modyfikowanym, Zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, Preparaty
farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom
układu mięśniowo-szkieletowego, Lekarstwa, Nośniki uwalniające leki w postaci powłoczek tabletek ułatwiających
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Tabletki
witaminowe, Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania
i podawania preparatów farmaceutycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy do celów farmaceutycznych,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty i substancje
farmaceutyczne, Hormony do celów medycznych, Mieszane preparaty hormonalne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu hormonalnego,
Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
układu hormonalnego, Preparaty zawierające hormony
wytwarzane przez nadnercza, Sterydy.
(210) 524661
(220) 2021 02 15
(731) GŁAŻEWSKI ARTUR BARBERZYŃCA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Barberzyńca
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 25 Fartuchy fryzjerskie, Peleryny fryzjerskie, 35 Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: peleryn fryzjerskich, past do włosów, olejków do brody, produktów pielęgnacyjnych dla mężczyzn, grzebieni do stylizacji, kartaczy do brody, sprzętu fryzjerskiego takiego jak
nożyczki, brzytwy, maszynki, golarki., 41 Nauka fryzjerstwa,
Prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia,
Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Usługi nauki na odległość świadczone online, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, 44 Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie
salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie.
524786
(220) 2021 02 17
CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT18/2021
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(540) SKIPPER VODKA

41

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 19.01.01, 19.01.06
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
524794
(220) 2021 02 17
CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCTOWSKI 1871 1958
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.03.02, 18.03.09
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
524787
(220) 2021 02 17
CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPINNAKER
(210)
(731)

(531) 18.03.09, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
524792
(220) 2021 02 17
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa;
CHRANIUK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZEŚNIK Raptusiewicz
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04, 17.05.21
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
524798
(220) 2021 02 17
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa;
CHRANIUK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD KESTREL VODKA PUSTUŁKA
(210)
(731)

(531) 03.07.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
524800
(220) 2021 02 17
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa;
CHRANIUK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sielanka
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 05.07.02
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

524801
(220) 2021 02 17
MIĘTEK SZYMON, Reda; KANIOR RYSZARD, Dąbrowa;
CHRANIUK ROMAN, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLIBER Premium Quality VODKA

Nr ZT18/2021

wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524919
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
524859
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.13.25, 14.01.13, 14.01.15
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(531) 14.01.13, 14.01.15, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524920
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSURTECH KNF
(210)
(731)

524860
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGULATORY SANDBOX KNF
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01, 14.01.13, 14.01.15
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe

(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

524922
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSURTECH KNF
(210)
(731)

(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma
i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe
teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe
chorągiewki, tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe
opakowania i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki
(chusty), ascoty (krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, doradztwo w zakresie prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku
i opinii publicznej.
524923
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 14.01.13, 14.01.15, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma
i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe
teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe
chorągiewki, tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe
opakowania i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki
(chusty), ascoty (krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, doradztwo w zakresie prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku
i opinii publicznej.
524924
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) REGTECH KNF

(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524925
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGTECH KNF
(210)
(731)

(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
525257
(220) 2021 02 25
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) TĘCZOWE JBB
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla
niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety
(210)
(731)
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spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane,
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe
na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy
towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie
mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety
mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso
konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz
do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie
wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
525323
(220) 2021 02 26
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Santa Marta

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, Woda w butelkach, Woda smakowa,
Woda sodowa, Woda niegazowana, Woda stołowa, Napoje
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napojów.
(210) 525324
(220) 2021 02 26
(731) GUIDI EMANUELE VA BENE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT18/2021

(540) va bene Roma in Varsavia

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Gastronomia.
525330
(220) 2021 03 01
STOMATOLOGIA-RYCERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) BARBARA RUBEL STOMATOLOGIA-RYCERSKIE
(510), (511) 44 Pomoc stomatologiczna, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Konsultacje dentystyczne,
Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych.
(210)
(731)

525373
(220) 2021 03 02
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) SYNERGY BOXES
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne - fitohormony, Polepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory
wzrostu inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych, Bakterie inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biostymulatory roślin, Środki chemiczne do ochrony roślin inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze, Środki do ochrony nasion, Aktywatory
biologiczne, Aktywatory jako środki chemiczne, Naturalne
i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki do wspomagania
wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki nawilżające do użytku z rolniczymi
środkami chemicznymi, Środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki ochrony roślin przeciw
patogenom, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju
chwastów, 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze, Środki chwastobójcze,
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy, Fungicydy,
Herbicydy, 31 Sadzonki, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem rolniczym, Usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizowanie imprez, wystaw,
(210)
(731)
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targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi konsultacji biznesowych w branży
rolniczej, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.
(210) 525424
(220) 2021 03 02
(731) OLEJNIK AGNIESZKA POLISH CAPPERS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polish Cappers
(510), (511) 13 Narzędzia do ładowania broni.
(210)
(731)
(540)
(540)

525425
(220) 2021 03 02
OLEJNIK AGNIESZKA POLISH CAPPERS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polish Cappers

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 Narzędzia do ładowania broni.
(210) 525436
(220) 2021 03 02
(731) Guangzhou MINO Equipment Co., Ltd, Kanton, CN
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.15.07, 26.15.25, 29.01.06
(510), (511) 7 Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne urządzenia do spawania, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Wiertarki elektryczne, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Przenośniki, Obrabiarki do metalu,
Roboty przemysłowe, Manipulatory przemysłowe [maszyny],
Podstawy [statywy] maszyn, Suporty [części maszyn], Złącza
mechaniczne [części maszyn], Maszyny do pakowania.
(210) 525492
(220) 2021 03 03
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) bronchosol maxipuren
(510), (511) 5 Leki i wyroby medyczne, Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, Preparaty odżywcze i witaminowe,
Preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki
dietetyczne, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów
leczniczych, Leki roślinne, Leki do stosowania w chorobach
układu oddechowego, Leki wykrztuśne i sekretolityczne,
Leki mukolityczne.
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525497
(220) 2021 03 02
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIDEREK KURPIOWSKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla
niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane,
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe
na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy
towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka,
Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa
zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne,
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików,
Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin,
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(210)
(731)

525518
(220) 2021 03 03
KORCZYŃSKI WOJCIECH, WOŹNIAK MATEUSZ BETERS
SPÓŁKA CYWILNA, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) blendo
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, 21 Zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki.
(210)
(731)

525523
(220) 2021 03 04
PRZYCZKA GRZEGORZ PIZZA SPORT,
Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA Sport.
(210)
(731)
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(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 ubrania codzienne, 41 imprezy taneczne,
43 usługi restauracyjne.

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

Nr ZT18/2021

525539
(220) 2021 03 04
CMOCH KAROLINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WillBe DESIGN

525528
(220) 2021 03 03
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEBI

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 3 Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Kosmetyki,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty do pielęgnacji włosów, maski kosmetyczne, środki toaletowe.
525529
(220) 2021 03 03
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLO ECO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Środki
do czyszczenia kuchni, podłóg, mebli, łazienki, detergenty,
kosmetyki gospodarcze do wnętrz, środki zapachowe, środki
do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni, preparaty do prania, mydło.
525530
(220) 2021 03 03
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od 1. uśmiechu

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 02.09.10
(510), (511) 35 Usługi reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy
informacji o usługach architektów oraz o innych usługach
związanych z projektowaniem budowli i budynków, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie usług
architektów za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja sprzedaży usług, 38 Udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego na temat jakości usług architektów oraz innych
usług projektowych, Udostępnianie klientom architektów
oraz architektom internetowego portalu, wortalu lub innego
serwisu internetowego do wymiany informacji o usługach
architektów, Udostępnianie internetowego portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego do umawiania wizyt
obejmujących świadczenie usług projektowych, 42 Usługi architektoniczne, projektowanie budynków, dekoracja
wnętrz, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
planowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz,
opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, 44 Projektowanie krajobrazów, Projektowanie urbanistyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525602
(220) 2021 03 05
NOWAK-PIECHOTA ANETA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
TH Tax Harmony

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne.

(531)

02.05.06, 02.05.23, 24.17.01, 24.17.02, 25.01.09, 29.01.04,
27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Kosmetyki,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty do pielęgnacji włosów, maski kosmetyczne, środki toaletowe.

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

525685
(220) 2021 03 08
WIERZBICKA RENATA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
S.O.S Moda

Nr ZT18/2021
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Informacje na temat sprzedaży produktów,
Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Organizacja
działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Reklama i marketing, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akcesoriów mody, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 39 Agencje usługowe
do planowania podróży, Doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
Doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Informacja o transporcie, Informacja turystyczna, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwacja rejsów,
Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwowanie
wycieczek, Organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację online, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji,
Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych,
Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, Organizacja wynajmu pojazdów, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja hotelowa,
Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych,
Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udzielanie
informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji
w zakresie barów, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego.
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(531) 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: naczynia emaliowane, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: naczynia emaliowane,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: garnki, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: garnki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rondle, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
rondle, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kubki, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kubki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: miski, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
miski, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: talerze, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: talerze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czajniki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
czajniki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sosjerki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sosjerki, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: patelnie,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: patelnie, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: akcesoria kuchenne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
akcesoria kuchenne.
525698
(220) 2021 03 08
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) IN-CORNO
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, Nawozy, 5 Insektycydy.
(210)
(731)

525729
(220) 2021 03 08
SAD BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaD NALEWKI PRZESaDNIE OWOCOWE

(210)
(731)

525696
(220) 2021 03 08
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) IN-PATATA
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, Nawozy, 5 Insektycydy.
(210)
(731)

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

525697
(220) 2021 03 08
KARBOWSKA JUSTYNA, Olkusz
(znak słowno-graficzny)
emaliove

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.07.09, 05.07.13, 05.07.16, 05.05.20,
05.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje wysokoprocentowe (napoje), gorzkie nalewki, likiery,
napoje alkoholowe niskoprocentowe, grzane wino, napoje
na bazie wina, napoje zawierające wino, wina alkoholowe,
cydr, wymieszane napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe na bazie herbaty,
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe z wina
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i soku owocowego, napoje alkoholowe zawierające owoce, 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie
napojów alkoholowych, usługi zaopatrzenia w napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych.
525730
(220) 2021 03 08
SAD BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DON’T BE SaD NALEWKI PRZESaDNIE OWOCOWE
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.07.09, 05.07.13, 05.07.16, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje wysokoprocentowe (napoje), gorzkie nalewki, likiery,
napoje alkoholowe niskoprocentowe, grzane wino, napoje
na bazie wina, napoje zawierające wino, wina alkoholowe,
cydr, wymieszane napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe na bazie herbaty,
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe z wina
i soku owocowego, napoje alkoholowe zawierające owoce, 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie
napojów alkoholowych, usługi zaopatrzenia w napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych.
525743
(220) 2021 03 08
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KRÓLEWSKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych z wykluczeniem tłuszczów mlecznych, pokarm dla niemowląt,
(210)
(731)

Nr ZT18/2021

29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze,
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone,
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek z wykluczeniem tłuszczów mlecznych, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki
nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne z wykluczeniem
tłuszczów mlecznych, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe
na bazie wędlin, Produkty mięsopodobne, Wieprzowina,
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże,
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez
Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych,
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych z wykluczeniem tłuszczów mlecznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka,
Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek z wykluczeniem tłuszczów mlecznych,
Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy
mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne z wykluczeniem tłuszczów
mlecznych, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie
wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne
i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie
mięsa lub wędlin, Produkty z branży spożywczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

525771
(220) 2021 03 09
NIEMC LUIS PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK od 1985 roku

(531) 08.01.01, 25.01.15, 11.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Lody.
525772
(220) 2021 03 08
COLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT18/2021
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(540)

(531) 03.07.17, 18.01.19, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe do pobrania w dziedzinie współdzielenia pojazdów
i użytkowania pojazdów, 12 Pojazdy, Hulajnogi (pojazdy), Pojazdy elektryczne, Pojazdy sterowane elektrycznie.
525774
(220) 2021 03 08
COLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fast scooters
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 18.01.19, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe do pobrania w dziedzinie współdzielenia pojazdów
i użytkowania pojazdów, 12 Pojazdy, Hulajnogi (pojazdy), Pojazdy elektryczne, Pojazdy sterowane elektrycznie.
(210) 525800
(220) 2021 03 09
(731) KOSSUT KAROL, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) Foxy
(510), (511) 16 Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki
stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bileciki stołowe, Chłonne arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki
papierowe, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych,
Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki higieniczne
papierowe, Chusteczki papierowe do demakijażu, Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe
do użytku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje
na środek stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy papierowe, Filtry do wody
z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Jednorazowe pochłaniające podkładki szkoleniowe dla zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające
podkładki dla zwierząt domowych, Kartonowe maty stołowe,
Kawa (Filtry do -) papierowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki
do gotowania w -), Łopatki wykonane z kartonu do usuwania
odchodów zwierząt domowych, Maty obiadowe tekturowe,
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Maty papierowe, Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty
pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] na monety,
Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe z kartonu,
Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru na doniczki, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, Papier
do pakowania żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier
higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier pergaminowy,
Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier toaletowy
w rolkach, Papier welinowy, Papierowe chusteczki do mycia,
Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski
sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki do klatek dla
zwierząt domowych, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod
szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki,
Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego,
Papierowe serwetki koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze
koronkowym, Papierowe wkładki do tacek dentystycznych,
Papierowe worki na śmieci, Perfumowane, papierowe wkładki
do szuflad, Perfumowane wkłady do szuflad, Pergamin, Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (Papier -), Plakaty z papieru,
Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki pod kufle do piwa,
Podkładki pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki pod szklanki z kartonu,
Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe,
Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu,
Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe do rąk,
Ręczniki papierowe do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki
papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe pod
desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki
papierowe (Stołowe -), Serwetki stołowe papierowe, Serwetki
z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki
z rękawami, papierowe, Stołowa (Bielizna -) papierowa, Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stołowe, Toaletowy (Papier -), Torby do pakowania wykonane
z biodegradowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru,
Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Transparenty z papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wkładki do szuflad wykonane
z perfumowanego papieru, Wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, Worki na śmieci z papieru [do użytku
domowego].
525926
(220) 2021 03 11
BRZOZOWSKI ADAM TRADING BIZON,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANCERNIK

(210)
(731)
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(531) 03.05.05, 03.05.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Ekrany, Ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, Filtry do ekranów przystosowane do tabletów, Zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą,
Rysiki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami
dotykowymi, Kable telefoniczne, Ładowarki USB, Ładowarki,
Ładowarki bezprzewodowe, Szybkie ładowarki do urządzeń
mobilnych, Bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych,
do użytku w pojazdach, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe,
Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach, Uchwyty samochodowe do telefonów, Uchwyty przystosowane do telefonów
komórkowych, Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń
nawigacyjnych, Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Obiektywy do selfie, Rysiki elektroniczne, Rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem
dotykowym, Czytniki kart pamięci SD, Karty pamięci SD, Karty
pamięciowe, Karty rozszerzenia pamięci, Czytniki kart pamięci, Pamięć USB [pendrive], Głośniki, Głośniki bezprzewodowe,
Głośniki audio, Głośniki inteligentne, Telefon głośnomówiący,
Głośniki [sprzęt audio], Głośniki do telefonów komórkowych,
Głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, Głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Głośniki
bezprzewodowe z możliwością połączenia, Przetworniki sygnałów do głośników audio, Zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, Urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, Elektroniczne procesory sygnałów
audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach,
Słuchawki, Słuchawki telefoniczne, Pokrowce na słuchawki
telefoniczne, Słuchawki do aparatów telefonicznych, Zestawy
słuchawek z mikrofonem, Słuchawki do smartfonów, Paski
do słuchawek telefonicznych, Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki douszne do smartfonów, Słuchawki [zakładane na głowę], Zestawy słuchawkowe do telefonów, Zestawy
słuchawkowe do smartfonów, Papierowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe
do smartfonów, Słuchawki douszne do telefonów komórkowych, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, Etui na smartfony, Etui na telefony komórkowe, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Etui
z klapką do telefonów komórkowych, Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty,
Oprogramowanie do kryptografii.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525953
(220) 2021 03 11
MALIK JAN, Bolesławiec
(znak słowno-graficzny)
Apifarm

27.05.01, 29.01.13, 03.13.04, 03.13.24, 26.05.01, 26.05.02,
26.05.15, 01.15.15
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów pszczelich, Usługi handlu detalicznego w zakresie kitu

Nr ZT18/2021

pszczelego (propolis), Usługi handlu detalicznego w zakresie mleczka pszczelego, Usługi handlu detalicznego
w zakresie wosku pszczelego, Usługi handlu detalicznego
w zakresie pyłku pszczelego, Usługi handlu detalicznego
w zakresie miodu, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności
ekologicznej.
525973
(220) 2021 03 12
FOOD MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 FM FOOD MACHINES
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.13
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Gotowe desery [wyroby cukiernicze].
526022
(220) 2021 03 13
MURBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Pościelowa Królowa
(510), (511) 24 Tekstylia, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Tekstylia do sypialni, Tekstylne
artykuły kąpielowe, Bielizna do celów domowych, Bielizna
pościelowa, Bielizna kuchenna, Bielizna stołowa i kuchenne
artykuły tekstylne, Domowa (Bielizna -), Pościel, Wsypa [bielizna pościelowa], Poszwy na kołdry, Poszwy na poduszki,
Prześcieradła, Papierowa pościel jednorazowa, Kołdry, koce,
Kapy na łóżka, Narzuty, Łóżka (Narzuty na -), Przykrycia na łóżka, Podkłady na łóżko, Koce [podkłady] na materace, Dopasowane pokrowce na materace, Pokrowce i narzuty na meble, Pledy podróżne, Śpiwory, Ręczniki, Tekstylne chusteczki
do nosa, 35 Usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
w tym świadczone online w związku z tekstyliami, tkaninami,
wyrobami tekstylnymi i substytutami wyrobów tekstylnych,
wyrobami tekstylnymi wykorzystywanymi w gospodarstwie
domowym, artykułami tekstylnymi do użytku w gospodarstwie domowym, tekstyliami do wyposażenia domu, tekstyliami do dekoracji wnętrz, artykułami tekstylnymi do użytku
jako pościel, tekstyliami do sypialni, tekstylnymi artykułami
kąpielowymi, bielizną do celów domowych, bielizną pościelową, bielizną kuchenną, bielizną stołową i kuchennymi artykułami tekstylnymi, bielizną pościelową, bielizną domową,
pościelą, wsypą [bielizna pościelowa], poszwami na kołdry,
poszwami na poduszki, prześcieradłami, papierową pościelą
jednorazową, kołdrami, kocami, kapami na łóżka, narzutami, narzutami na łóżka, przykryciami na łóżka, podkładami
na łóżka, kocami [podkłady] na materace, dopasowanymi
pokrowcami na materace, pokrowcami i narzutami na meble, pledami podróżnymi, śpiworami, ręcznikami, tekstylnymi chusteczkami do nosa, Organizacja i prowadzenie pre(210)
(731)

Nr ZT18/2021
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zentacji produktów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów
reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama i marketing,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.
526024
(220) 2021 03 13
MURBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pościelowa Królowa
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 24 Tekstylia, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Tekstylia do sypialni, Tekstylne
artykuły kąpielowe, Bielizna do celów domowych, Bielizna
pościelowa, Bielizna kuchenna, Bielizna stołowa i kuchenne
artykuły tekstylne, Domowa (Bielizna -), Pościel, Wsypa [bielizna pościelowa], Poszwy na kołdry, Poszwy na poduszki,
Prześcieradła, Papierowa pościel jednorazowa, Kołdry, koce,
Kapy na łóżka, Narzuty, Łóżka (Narzuty na -), Przykrycia na łóżka, Podkłady na łóżko, Koce [podkłady] na materace, Dopasowane pokrowce na materace, Pokrowce i narzuty na meble, Pledy podróżne, Śpiwory, Ręczniki, Tekstylne chusteczki
do nosa, 35 Usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
w tym świadczone online w związku z tekstyliami, tkaninami,
wyrobami tekstylnymi i substytutami wyrobów tekstylnych,
wyrobami tekstylnymi wykorzystywanymi w gospodarstwie
domowym, artykułami tekstylnymi do użytku w gospodarstwie domowym, tekstyliami do wyposażenia domu, tekstyliami do dekoracji wnętrz, artykułami tekstylnymi do użytku
jako pościel, tekstyliami do sypialni, tekstylnymi artykułami
kąpielowymi, bielizną do celów domowych, bielizną pościelową, bielizną kuchenną, bielizną stołową i kuchennymi artykułami tekstylnymi, bielizną pościelową, bielizną domową,
pościelą, wsypą [bielizna pościelowa], poszwami na kołdry,
poszwami na poduszki, prześcieradłami, papierową pościelą
jednorazową, kołdrami, kocami, kapami na łóżka, narzutami, narzutami na łóżka, przykryciami na łóżka, podkładami
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na łóżka, kocami [podkłady] na materace, dopasowanymi
pokrowcami na materace, pokrowcami i narzutami na meble, pledami podróżnymi, śpiworami, ręcznikami, tekstylnymi chusteczkami do nosa, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów
reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama i marketing,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

526035
(220) 2021 03 14
NASTAJ TOMASZ, Słupsk
(znak słowno-graficzny)
NOMADS4x4.eu CAR RENTAL OFFROAD
TRAVEL N S W E

(531) 17.05.21, 06.01.02, 06.19.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, prezentacje towarów i usług, organizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama
i marketing, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 39 Organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych,
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udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, usługi w zakresie
organizowania wycieczek na rzecz turystów, wypożyczanie
środków transportu, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie
i rezerwacja podróży, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie
informacji na temat transportu samochodowego, udzielanie
informacji na temat usług kierowania pojazdami, udzielanie
informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem,
organizowanie transportu, organizowanie transportu i podróży, transport drogowy, transport lądowy, transport samochodowy, usługi transportowe, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi prowadzenia pojazdów, usługi w zakresie
organizowania transportu, organizowanie wycieczek, usługi
w zakresie planowania wycieczek, zapewnianie transportu
pasażerów drogą lądową, usługi transportu drogowego dla
pasażerów, informacja o transporcie, rezerwacja transportu,
transport pasażerski, rezerwacja miejsc na podróż, dostawa,
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, wypożyczanie samochodów, usługi przewodników turystycznych, udzielanie
informacji turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja turystyczna, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, usługi w zakresie rezerwacji podróży
i środków transportu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu
samochodów, rezerwacja samochodów do wynajęcia, usługi
rezerwacji podróży turystycznych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem pojazdów, wynajem samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, wypożyczanie części pojazdów,
usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, 41 Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie seminariów, organizowanie zawodów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, nauka jazdy,
informacja o edukacji, publikowanie książek, czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych,
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
wydawanie przewodników turystycznych, kursy edukacyjne
w dziedzinie branży turystycznej, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, usługi rekreacyjne, obozy rekreacyjne, udostępnianie
sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, organizowanie konferencji związanych z reklamą, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów,
wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie
czasopism, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych.

Nr ZT18/2021

526059
(220) 2021 03 15
CIEŚLIK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
CIEŚLIK, Luboszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
ECOKOM Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 18.01.07, 18.01.14, 18.01.15, 18.01.23, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 29.01.14, 14.01.01
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Betonowanie, Budowa bloków mieszkalnych,
Budowa boisk sportowych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa biur, Budowa domów, Budowa infrastruktury,
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa obiektów publicznych, Budowa obiektów sportowych,
Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów do celów
sportowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
Budownictwo przemysłowe, Budownictwo wodno-lądowe, Informacja budowlana, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja
osprzętu i wyposażenia w budynkach, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Izolowanie budynków,
Nadzór budowlany na miejscu, Oczyszczanie terenu, Usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, Remontowanie
budynków, Naprawa systemów kanalizacji, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Odnawianie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

526064
(220) 2021 03 15
WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
WANOGA GRAVEL

27.05.01, 06.03.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.21, 01.15.24, 01.03.01, 05.01.01, 05.01.16
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie zawodów sportowych.
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526075
(220) 2021 03 12
WYDAWNICTWO EDIPRESSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pink BOOK

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, Publikacje ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci książek, gazet,
magazynów, czasopism, periodyków, poradników, Publikacje drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach
optycznych i magnetycznych, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Kasety, Płyty, Pliki
graficzne i muzyczne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
Aplikacje, oprogramowanie i programy komputerowe
do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, Oprogramowanie komputerowe stosowane
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie blogów, Fotografie cyfrowe do pobrania, Czytniki książek cyfrowych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń
oraz informacji o produktach i usługach konsumenckich,
Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie recenzji, rekomendacji i rankingów produktów
i usług osób trzecich, 16 Materiały drukowane, Publikacje
drukowane, Gazety, Dzienniki, Periodyki, magazyny, Czasopisma drukowane, Książki, Serie książek, poradniki, Podręczniki, Słowniki, Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety,
Broszury, Druki, Ulotki, Formularze, Fotografie, Kalendarze,
Katalogi, Mapy, Plany, Naklejki, Nalepki, Znaczki, Plakietki papierowe, Obwoluty, Opakowania książek, Oprawy książek,
Papier do owijania książek, Podpórki do książek, Zakładki
do książek, Plakaty, Prospekty, Rysunki, Skorowidze, Koperty,
Kartki okolicznościowe, Bilety i kupony papierowe, Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby na zakupy papierowe
i z tworzyw sztucznych, Biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Długopisy i pióra, Ołówki, Podstawki, pojemniki, stojaki oraz
kubki na długopisy, pióra i ołówki, Materiały instruktażowe,
szkoleniowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych,
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Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi związane ze sprzedażą artykułów papierniczych
i biurowych, książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, map, planów, kart
pocztowych, kalendarzy, Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych, Usługi
kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i informacji
w komputerowych bazach danych, Usługi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Katalogowanie informacji o towarach i usługach, Dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi
rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji
informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy
komputera, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla
klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem
artykułów promocyjnych w książkach, gazetach, periodykach, na blogach internetowych, portalach internetowych
i w mediach społecznościowych, Usługi zarządzania sprzedażą, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów rabatowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów
rabatowych, Zarządzanie programem rabatowym w celu
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatów, Usługi w zakresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet, czasopism oraz książek dla osób trzecich, Organizowanie wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych,
Usługi współpracy z blogerami, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
38 Usługi internetowego serwisu informacyjnego, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali i blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, Umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu,
Usługi udostępniania portali internetowych o książkach i literaturze, zawierających opinie i recenzje książek oraz oceny
czytelników, Usługi udostępniania portali internetowych
związanych kulturą, sztuką, rozrywką, literaturą, książkami,
Komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, Usługi
udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, Fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi
udostępniania komputerowych baz danych, Usługi przydzielania dostępu do baz danych, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi poczty elektronicznej,
Transmisja programów telewizyjnych i radiowych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Wymiana danych elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie
edukacji i nauczania, Usługi wydawnicze, elektroniczne
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe i Interne-
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towe, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania książek i audiobooków, Usługi wydawania czasopism,
gazet, magazynów, dzienników, periodyków, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, Usługi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikowania i redagowania książek, Usługi w zakresie
publikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków
i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe, Organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie
warsztatów szkoleniowych, Wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek, Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów
w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń
i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów,
Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania
i wręczania nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie literatury, Usługi pisania blogów, Publikowanie recenzji, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja multimedialna, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi fotograficzne, Fotografika artystyczna, Usługi fotoreportaży, Usługi reporterskie, Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji, Usługi związane z rozrywką,
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, Doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

526101
(220) 2021 03 16
KWIATKOWSKA JUSTYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZADBANA FINANSOWO

(540) TorPak

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do pakowania, 16 Opakowania
z tworzyw sztucznych, 37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych.
526118
(220) 2021 03 15
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
BUDNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) SEDINA
(510), (511) 35 Organizowane wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (dla osób trzecich), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Prace
biurowe, Zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, Zarządzanie hotelami, 36 Wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, usługi
deweloperskie dotyczące wszelkich finansów związanych
z nieruchomościami, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
doradztwo finansowe, pozyskiwanie środków finansowych
w celach inwestycyjnych, usługi w zakresie organizowania
procesów przeniesienia własności nieruchomości, operacje
i usługi finansowe, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, 37 Budownictwo, Czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, konsultacje budowlane,
Usługi dotyczące budowy, eksploatacji, remontu i konserwacji obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, usługi w zakresie generalnego wykonawstwa i inwestora zastępczego
robót budowlanych, Usługi deweloperskie dotyczące budowy, eksploatacji, remontu i konserwacji, montażu i instalacji
związanych z nieruchomościami, 41 Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, wystaw kulturalnych.
zjazdów, przyjęć, informacja o imprezach rozrywkowych,
wypoczynku, spektakle, nocne kluby, usługi zespołów muzycznych i orkiestr, 43 Usługi barowe, hotelowe, restauracji,
drink-barów, rezerwacja noclegów, wynajmowanie sal.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531)

26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, 36 Doradztwo finansowe, 41 Organizacja szkoleń, Edukacja, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi mentoringu biznesowego, Trening
rozwoju osobistego, Usługi wydawnicze, 44 Doradztwo psychologiczne.
(210) 526103
(220) 2021 03 16
(731) FURMAŃCZYK MIROSŁAW, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT18/2021

526131
(220) 2021 03 15
ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka
(znak słowno-graficzny)
KRAKEN CHAIRS

Nr ZT18/2021
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(531) 04.05.15, 27.05.01, 29.01.13, 03.09.15
(510), (511) 20 Krzesła, krzesła obrotowe, krzesła (fotele)
biurowe.
526133
(220) 2021 03 15
ARTISMED MARZENA LORKOWSKA-PRECHT
I JUSTYNA GAWRYŚ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTISMED Quality of Llife Medicine

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne, kliniki medyczne.
526155
(220) 2021 03 16
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ISOFASTER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek,
pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Artykuły sportowe i gimnastyczne.
(210)
(731)

526161
(220) 2021 03 17
RED UMBRELLA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nic oprócz Miłości
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Zwijane etui na biżuterię, Zawieszki do kółek
na klucze, Zawieszki [biżuteria], Zapięcia do biżuterii, Szpilki
ozdobne, Szpilki do krawatów, Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki [biżuteria], Spinki do mankietów, Pierścionki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Łańcuszki
[biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Kasetki na biżuterię
[szkatułki], Kolczyki, Amulety [biżuteria], Akcesoria do wyrobu biżuterii, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła sztrasowego,
Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki [biżuteria], 18 Wędzidła
dla zwierząt [uprząż], Uprzęże, Torebki, Torby turystyczne,
Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby plażowe, Torby
na zakupy, Imitacje skóry, Sztuczna skóra, Torby gimnastyczne, Torby, Sznurkowe siatki na zakupy, Szelki do prowadzenia
dzieci, Sakwy, Rzemienie, Przywieszki do bagażu, Przeciwsłoneczne parasole, Portmonetki z siatki oczkowej, Pokrowce na parasole, Pojemniki na wizytówki, Podróżne torby
na ubranie, Plecaki, Parasole, Okrycia dla zwierząt, Obroże
dla zwierząt, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Kosmetyczki bez
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wyposażenia, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na karty [portfele], Baty, bicze, Aktówki, 21 Aeratory do wina, Butelki, Butelki na napoje dla podróżnych, Deski
do krojenia do kuchni, Dzbanki, Dziadki do orzechów, Dzieła
sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Figurki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki szklane [pojemniki],
Grzebienie, Grzebienie dla zwierząt, Karafki [na alkohol],
Komplety do likierów, Kubki, Kryształ [wyroby szklane], Kufle,
Łopatki do ciast, Łopatki do użytku kuchennego, Maselniczki,
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, Mieszadełka do koktajli, Miotełki do usuwania
kurzu z mebli, Miseczki, Miski na owoce, Młynki do pieprzu,
ręczne, Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli
[shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów,
Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Ozdobne kule szklane,
Ozdoby z porcelany, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Pieprzniczki,
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podstawki na torebki herbaty, Pojemniki na olej,
ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kosmetyczne, Przybory
kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory
toaletowe, Pudełka obiadowe, Puderniczki [puste], Rękawice
do pielęgnacji zwierząt, Serwetniki, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Sitka do zaparzania herbaty,
Słomki do picia, Solniczki, Spodeczki, Statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, Szklane naczynia do picia,
Szklane zatyczki, Szkło mleczne, Sztuczne jajka podkładowe,
Świeczniki, Tace do użytku domowego, Talerze, Wanienki
dla niemowląt przenośne, Wazy do zup, Wazony, Wiaderka
do kostek lodu, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, Wyroby szklane malowane, Zastawa stołowa, Zestawy do przypraw, Żłoby dla zwierząt,
25 Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję,
Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna],
Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Chustki na głowę,
Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy], Długie
luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Fartuchy [odzież],
Fulary [ozdobne krawaty], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kamizelki, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kimona, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki [odzież], Kwefy,
podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki
dziecięce [odzież], Maski na oczy do spania, Mufki [odzież],
Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona,
Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież gotowa, Odzież
haftowana, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież
zawierająca substancje odchudzające, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę,
Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie
pasowe], Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki,
Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze
kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe,
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki bez
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palców, Sandały, Sandały kąpielowe, Skarpetki wchłaniające
pot, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale, Szaliki,
Szarfy [do ubrania], Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki,
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Trykoty [ubrania], Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież],
Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 26 Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków
do kluczy, Wsuwki do kręcenia włosów, Wstążki do włosów,
Wstążki do kapeluszy, Włosy do przedłużania, Wieńce z kwiatów sztucznych, Wałki do włosów, Taśmy do podnoszenia
piersi, Taśmy do bielizny, Sztuczne wąsy, Sztuczne rośliny
inne niż choinki, Sztuczne owoce, Sztuczne obrębki, Sztuczne brody, Szpilki do włosów, Szpilki do kapeluszy, inne niż
biżuteria, Sznurowadła do butów, Sznurki do odzieży, Spinki
do włosów, Przepaski do włosów, Siatki na włosy, Plakietki
do noszenia, nie z metali szlachetnych, Pikoty [koronka], Peruki, Ozdoby do ubrań, Ozdoby do obuwia, Ozdoby do kapeluszy, Ozdobne plakietki, Kwiaty sztuczne, Kosmyki włosów,
Koronkowe ozdoby, Koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii,
Kokardy do włosów, Falbanki koronkowe, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Broszki [dodatki do ubrań].

Nr ZT18/2021

(531)

27.05.01, 29.01.13, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 03.06.01,
03.06.03, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.21
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt, Znakowanie zwierząt,
Usługi hodowli zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia
zwierząt, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Higiena i pielęgnacja urody
zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, Usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, Udzielanie informacji
na temat hodowli zwierząt, Umieszczanie mikrochipów
pod skórą zwierząt domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych,
Hodowle psów, Hodowle kotów, Usługi w zakresie pielęgnacji psów, Usługi w zakresie pielęgnacji kotów.
(210)
(731)
(540)
(540)

526230
(220) 2021 03 17
NAPARTY GRZEGORZ, Pacholewo
(znak słowno-graficzny)
Dawne Smaki KATARZYNA I GRZEGORZ NAPARTY

526196
(220) 2021 03 16
MIKOŁAJCZYK KATARZYNA CRYSTAL AESTHETIC,
Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedDiamonds
(210)
(731)

(531) 03.04.18, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Przetworzone produkty
mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 Kursy szkoleniowe związane
z medycyną, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny.
(210)
(731)
(540)
(540)

526214
(220) 2021 03 17
CENTKOWSKA ALDONA, Kobiele Wielkie
(znak słowno-graficzny)
Hodowla Psów Rasowych Dolina Radości

526231
(220) 2021 03 17
HORDYJEWSKA EWA IGRALION.PL, Świdnik
(znak słowno-graficzny)
IGRALION.pl

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi handlu detalicznego
związane z filiżankami i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Dekoracja wystaw
sklepowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi.
526233
(220) 2021 03 17
ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W OSTRÓDZIE, Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT18/2021
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(540) ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA Statkiem
po trawie

(531) 01.15.15, 18.04.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
pocztówek i widokówek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie magnesów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kalendarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kredek
do kolorowania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kubków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pudełek kartonowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie breloków
do kluczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie naklejek,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plakatów z papieru,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie długopisów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie ołówków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gier, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kart, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bransoletek [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie map, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie maskotek, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie kapeluszy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czapek [nakrycia głowy], Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie okularów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie parasoli, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
peleryn nieprzemakalnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie piłek do gier, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie balonów z helem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
puzzli, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie układanek
[puzzli], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wachlarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie worków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie plecaków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie toreb, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie wędek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
wiatraków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pudełek
na prezenty, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie medali
pamiątkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przewodników, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie baterii, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawek, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie broszek [biżuteria], Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie koszulek z nadrukami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie papierowych podstawek,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zakładek do książek,
39 Organizacja i rezerwacja rejsów.
526235
(220) 2021 03 17
VIZION MEDICAL SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIZION
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Akceleratory liniowe do użytku medycznego
w radioterapii, Aktywatory wewnętrznego dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) będące elementami
wentylatorów medycznych do utrzymywania ciśnienia, Analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, Analizato-
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ry automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych
[do użytku medycznego], Analizatory automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], Analizatory chromatogramów do użytku medycznego, Analizatory cząstek
do użytku medycznego, Analizatory do identyfikacji bakterii
do celów medycznych, Analizatory elektroniczne do celów
medycznych, Analizatory fizyczne do użytku medycznego,
Analizatory fotometryczne do użytku medycznego, Analizatory gazu do analizy medycznej, Analizatory grupy krwi
do użytku medycznego, Analizatory materiałów śladowych
do użytku medycznego w diagnostyce, Analizatory nawilżenia skóry do użytku medycznego, Analizatory nefelometryczne do diagnostyki medycznej, Analizatory rentgenowskie do użytku medycznego, Analizatory stężenia tlenu
do użytku medycznego, Analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych, Analizatory widma do użytku w diagnostyce medycznej, Aparatura analityczna do celów medycznych, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
Aparatura do analiz do celów medycznych, Aparatura do badań genetycznych do celów medycznych, Aparatura
do znieczulenia nadtwardówkowego do użytku medycznego, Aparatura elektroniczna do użytku medycznego, Aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
do celów medycznych, Aparatura medyczna do leczenia
chorób układu oddechowego, Analizatory do użytku medycznego, Aparatura medyczna wspomagająca oddychanie,
Aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów
medycznych, Aparatura skanująca do celów medycznych,
Aparaty do analizy substancji [do celów medycznych], Aparaty do analizy zawartości alkoholu w wydzielinie układu oddechowego [do celów medycznych], Aparaty i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, Aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, Aplikatory klipsów
do podwiązywania do użytku medycznego, Aplikatory
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów
medycznych], Atomizery do celów medycznych, Autoklawy
do celów medycznych, Automatyczne urządzenia medyczne do podawania zwierzętom dawek poprzez zastrzyk, Automatyczne urządzenia medyczne do podawania ludziom
dawek poprzez zastrzyk, Bandaże stabilizujące do celów medycznych, Bańki do celów medycznych, Baseny i kaczki sanitarne do celów medycznych [naczynia], Bieżnie stacjonarne
do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, Boty do celów medycznych, Bransoletki magnetyczne
do celów medycznych, Bransolety do celów medycznych,
Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Butelki
do zasysania do użytku medycznego, Cewniki do celów medycznych, Cewniki medyczne, Cewniki medyczne i chirurgiczne, Chemicznie aktywowane gorące kompresy żelowe
do celów medycznych, Chemicznie aktywowane gorące
kompresy do celów medycznych, Chemicznie aktywowane
kompresy rozgrzewające do celów medycznych, Chemicznie aktywowane zimne kompresy żelowe do celów medycznych, Chemicznie aktywowane zimne kompresy do celów
medycznych, Chromatografy do użytku medycznego, Ciężarki do ćwiczeń fizycznych [przystosowywane do użytku
medycznego], Ciśnieniomierze do użytku medycznego,
Czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, Czujniki
do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjentów, Czujniki precyzyjne do użytku medycznego, Czujniki temperatury do użytku medycznego,
Czujniki tlenu do użytku medycznego, Czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, Detektory do zastosowań
medycznych, Detektory gazu do użytku medycznego, Diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego, Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku
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medycznego, Diagnostyczne urządzenia pomiarowe
do użytku medycznego, Dmuchane podkładki [poduszki]
do celów medycznych, Dmuchane poduszki do celów medycznych, Dopasowane podkładki do podtrzymywania części ciała [do użytku medycznego], Dożylne pompki infuzyjne
do celów medycznych, Drenujące rurki do celów medycznych, Dreny do celów medycznych, Dreny do ssaka do celów
medycznych, Ekrany chroniące przed promieniowaniem
rentgenowskim [do użytku medycznego], Ekrany radiologiczne do celów medycznych, Elastyczne bandaże uciskowe
do celów medycznych, Elastyczne endoskopy medyczne,
Elektrody do badań do użytku medycznego, Elektrody
do użytku medycznego, Elektrody do użytku z urządzeniami
medycznymi, Elektrody tlenowe do użytku medycznego,
Elektrody ze szkła do użytku medycznego, Elektromagnetyczne urządzenia medyczne, Elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, Elektroniczne aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi [do użytku medycznego], Elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego,
Elektroniczne monitory pracy serca [do użytku medycznego], Elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], Elektroniczne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego],
Elektroniczne przyrządy medyczne, Elektroniczne przyrządy
rejestrujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, Elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze
krwi [do użytku medycznego], Elektroniczne pulsometry
[do użytku medycznego], Elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], Elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycznego, Elektroniczne
rejestratory tętna [do użytku medycznego], Elektroniczne
rejestratory pracy serca [do użytku medycznego], Elektroniczne stymulatory mięśni do celów medycznych, Elektroniczne stymulatory nerwów do celów medycznych, Elektroniczne urządzenia do celów medycznych, Elektroniczne
urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, Elektroniczne urządzenia monitorujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, Elektryczne ogrzewacze
do stóp do użytku medycznego, Elektryczne poduszki
grzewcze do użytku medycznego, Endoskopy do użytku
medycznego, Endoskopy elektroniczne do użytku medycznego, Ergometry wioślarskie do ćwiczeń fizycznych [do użytku medycznego], Fiberoskopy do użytku medycznego, Filtry
antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego, Filtry działające w czasie rzeczywistym będące
elementami kamer rentgenowskich do użytku medycznego,
Filtry działające w czasie rzeczywistym będące elementami
monitorów rentgenowskich do użytku medycznego, Filtry
nosowe do celów medycznych, Filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych, Filtry świetlne do użytku medycznego, Filtry ultrafioletowe do celów medycznych, Filtry
wirówkowe obsługiwane przepływowo do użytku medycznego, Filtry z zasilaniem do użytku medycznego, Fizjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, Fotele
do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, Fotele specjalnie przystosowane do celów medycznych, Futerały na instrumenty medyczne, Futerały przystosowane do narzędzi
medycznych, Gąbki sztuczne do celów medycznych, Gamma kamery do celów medycznych, Gazowe urządzenia laserowe do leczenia medycznego, Generatory pola magnetycznego do użytku medycznego, Generatory tlenu do celów
medycznych, Generatory wysokiej częstotliwości do użytku
w leczeniu medycznym, Ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, Gips
do celów medycznych lub chirurgicznych, Gorsety do celów
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medycznych, Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, Igły do celów medycznych, Igły do robienia zastrzyków do użytku medycznego, Igły do strzykawek medycznych, Igły medyczne, Igły typu Luer Lock do użytku
medycznego, Implanty medyczne, Implanty medyczne
z materiałów syntetycznych, Inhalatory do celów medycznych [sprzedawane puste], Inhalatory do użytku medycznego, Inhalatory medyczne, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, sprzedawane puste, Inhalatory tlenowe do celów
medycznych, Iniektory bezigłowe do użytku medycznego,
Iniektory do chromatografii cieczowej do użytku medycznego, Inkubatory do celów medycznych, Instalacje laserowe
do użytku medycznego, Instrumenty do leczenia światłem
lasera do celów medycznych, Instrumenty medyczne, Instrumenty medyczne do śródmiąższowej termoterapii tkanki
biologicznej, Instrumenty medyczne do tracheostomii przezskórnej, Instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, Instrumenty medyczne używane w związku ze słuchem, Instrumenty medyczne zawierające laser, Instrumenty
światłowodowe do celów medycznych, Instrumenty tnące
do celów medycznych, Instrumenty używane w hodowlach
komórkowych do celów medycznych, Jądrowe instalacje rezonansu magnetycznego do skanowania medycznego, Jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, Jednorazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku medycznego, Kamery endoskopowe do celów medycznych,
Kamery oftalmologiczne do celów medycznych, Kasety separacyjne do użytku medycznego w chromatografii, Klamry
do celów medycznych, Kleszcze do użytku medycznego,
Klipsy do podwiązywania do użytku medycznego, Koce
do celów medycznych, Koce medyczne do ochładzania pacjentów, Koce medyczne do ogrzewania pacjentów, Koce
podgrzewane elektrycznie [na łóżka] do użytku medycznego, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych,
Kolumny chromatograficzne do użytku medycznego, Kolumny chromatograficzne do chromatografii analitycznej
[medyczne], Kolumny do chromatografii powinowactwa
[do celów medycznych], Kolumny do chromatografii cieczowej do użytku medycznego, Kolumny do płynnej chromatografii powinowactwa [do celów medycznych], Kolumny
do przygotowywania próbek do użytku medycznego, Kolumny separacyjne do użytku medycznego w chromatografii gazowej, Komparatory kolorymetryczne do użytku medycznego, Kompresory do celów medycznych [leczenie],
Kompresy zimne do celów medycznych, Koncentratory śladowych substancji organicznych do użytku medycznego
w diagnostyce, Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, Krioaplikatory do użytku medycznego, Kroplomierze
do celów medycznych, Krzesła do zabiegów medycznych,
Krzesła wykonane specjalnie do użytku medycznego, Kubeczki do przemywania oczu do celów medycznych, Kubki
z ustnikiem [do celów medycznych], Lampy do celów medycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lampy
do nagrzewania do użytku medycznego, Lampy do użytku
z przyrządami medycznymi, Lampy emitujące słoneczne
promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, Lampy
emitujące spolaryzowane światło do użytku medycznego,
Lampy kwarcowe do celów medycznych, Lampy na podczerwień do celów medycznych, Lampy rentgenowskie
do celów medycznych, Lampy słoneczne do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Laparoskopy medyczne i chirurgiczne, Laserowe narzędzia tnące
do użytku medycznego, Lasery do celów medycznych, Lasery medyczne, Lasery półprzewodnikowe do celów medycznych, Lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej [do celów medycznych], Lasery zawierające włókna
optyczne do użytku medycznego, Laski-czwórnogi do ce-
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lów medycznych, Laski do celów medycznych, Lateksowe
rękawice do badania do użytku medycznego, Lateksowe rękawice medyczne, Leżanki do badań wykonane specjalnie
do użytku medycznego, Liczniki pulsu [aparatura medyczna], Lód (Worki z) do celów medycznych, Łóżka do masażu
do celów medycznych, Łóżka hybrydowe będące łóżkami
wodnymi z miękkimi bokami [do użytku medycznego], Łóżka podgrzewane do leczenia medycznego, Łóżka specjalnie
skonstruowane do celów medycznych, Łóżka wodne do celów medycznych, Lusterka do celów badań medycznych,
Łyżeczki medyczne zapobiegające rozlewaniu dla noworodków, Magnesy trwałe do użytku medycznego, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski higieniczne do osłony
przed pyłem do celów medycznych, Maski medyczne, Maski
na twarz do ochrony przed substancjami toksycznymi
do użytku medycznego, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony
przeciwbakteryjnej, Maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, Maski ochronne na nos do użytku
medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski oddechowe do celów medycznych, Maski sanitarne
do celów medycznych, Maski sanitarne stosowane w celu
ochrony przed kurzem do celów medycznych, Maski stosowane przez personel medyczny, Maski z tlenem do użytku
medycznego, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Maszyny do dializ do użytku medycznego, Maszyny nawilżające do celów medycznych, Materace dmuchane
do celów medycznych, Materace do celów medycznych,
Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace
ortopedyczne do użytku medycznego, Materace powietrzne dla dzieci [do celów medycznych], Materace powietrzne
dla niemowląt [do celów medycznych], Materace zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, Materiał elastomerowy
do użytku medycznego, Materiały do zszywania do użytku
medycznego, Materiały unieruchamiające do użytku medycznego, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, Meble przystosowane do leczenia medycznego, Meble wykonane specjalnie do celów medycznych, Medyczna aparatura chłodząca do stosowania
w hipotermii terapeutycznej, Medyczna aparatura chłodząca
do leczenia udaru cieplnego, Medyczne aparaty ortopedyczne, Medyczne artykuły do użytku w pielęgnacji sztucznych przetok, Medyczne fartuchy izolacyjne, Medyczne fiolki
diagnostyczne do śliny, Medyczne fotele zabiegowe, Medyczne i chirurgiczne narzędzia tnące do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, Medyczne instrumenty
słuchowe, Medyczne komory ciśnieniowe, Medyczne lampy
operacyjne, Medyczne narzędzia ręczne, Medyczne płatki
diagnostyczne do śliny, Medyczne podtrzymujące wyroby
pończosznicze, Medyczne połączenia śrubowe, Medyczne
pompy infuzyjne, Medyczne pończochy uciskowe, Medyczne przetworniki ciśnienia tętna, Medyczne przyrządy diagnostyczne, Medyczne przyrządy terapeutyczne, Medyczne
przyrządy tnące, Medyczne rajstopy uciskowe, Medyczne
rozszerzacze naczyń, Medyczne środki podtrzymujące
do ciała, Medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, Medyczne urządzenia diagnostyczne do celów
medycznych, Medyczne urządzenia diagnostyczne do testów w kierunku wirusów, Medyczne urządzenia do czerpania tlenu z atmosfery, Medyczne urządzenia do ścierania naskórka, Medyczne urządzenia emitujące promieniowanie,
Medyczne urządzenia ochładzające posiadające aplikatory
do kontaktu z ciałem, służące do kontroli temperatury rany,
Medyczne urządzenia ochładzające posiadające aplikatory
do kontaktu z ciałem, Medyczne urządzenia ochładzające
do kontroli temperatury rany, Medyczne urządzenia ogrze-
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wające posiadające aplikatory do kontaktu z ciałem, Medyczne urządzenia ogrzewające posiadające aplikatory do kontaktu z ciałem, służące do kontroli temperatury rany, Medyczne urządzenia ogrzewające do kontroli temperatury rany,
Medyczne urządzenia rentgenowskie, Medyczne worki drenażowe do gromadzenia żółci, Medyczne worki drenażowe
do gromadzenia ropni, Medyczne worki drenażowe do gromadzenia moczu po zabiegu nefrostomii, Membranowe
płytki do testów do użytku w diagnostyce medycznej, Membranowe płytki do testów do użytku w badaniach medycznych, Membrany do filtrowania [medyczne], Membrany
do odwróconej osmozy do użytku medycznego, Mierniki
długości do użytku medycznego, Miski do celów medycznych, Młotki do użytku medycznego lub chirurgicznego,
Młotki do użytku medycznego, Moduły kompresorów będące częściami wentylatorów [medyczne], Monitory do noszenia na ciele stosowane do pomiaru danych biometrycznych
do użytku medycznego, Nadmuchiwane poduszki do celów
medycznych, Naklejki termoczułe do użytku medycznego,
Nakrycia podgrzewane elektrycznie do użytku medycznego,
Nanity do użytku medycznego, Nanoroboty do celów medycznych, Narzędzia do diagnostyki medycznej, Narzędzia
medyczne do usuwania brodawek [kurzajek] przez zamrażanie, Naświetlone filmy rentgenowskie do użytku medycznego, Nawilżacze stosowane w leczeniu medycznym, Nebulizatory do celów medycznych, Nebulizatory przenośne
do celów medycznych, Nici do użytku medycznego, Nieselektywne elektrody będące chemicznie wrażliwymi sondami
[do celów medycznych], Nocniki do użytku medycznego
[pojemniki], Nosze medyczne, Noże do celów medycznych,
Noże medyczne, Noże medyczne i chirurgiczne do cięcia
tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, Nożyczki medyczne, Obcążki do paznokci do użytku medycznego, Obrabiarki laserowe do użytku medycznego, Obręcze biomagnetyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Obuwie
do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, Ochraniacze łokci
do celów medycznych, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Ochraniacze na usta do celów medycznych,
Ochraniacze stawu barkowego do użytku medycznego,
Ochronne maski do oddychania do użytku medycznego,
Ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, Odcinacze do taśmy do celów medycznych, Odsysające zestawy drenażowe do użytku
medycznego, Odzież nadmuchiwana do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory
do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla
personelu medycznego i pacjentów, Odzież ochronna
do celów medycznych, Odzież uciskowa do terapii medycznych, Ogrzewacze do użytku medycznego, Okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, Opaski na kolano
do celów medycznych, Opaski uciskowe na kostkę do użytku
medycznego, Oprawki do błon rentgenowskich do użytku
medycznego, Optyczne przyrządy do pomiaru temperatury
do badań medycznych, Osłony bez palców na ręce do użytku medycznego, Osłony do przyrządów medycznych, Osłony na oczy do użytku medycznego, Osłony na twarz do użytku medycznego, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Oświetlenie do użytku medycznego, Ozonatory
do użytku medycznego [ozonizatory], Ozonizatory [ozonatory] do użytku medycznego, Pasy brzuszne [do celów medycznych], Pasy do celów medycznych, Pasy do celów medycznych, elektryczne, Pasy do przypinania medycznych
urządzeń monitorujących do pacjentów, Pasy galwaniczne
do celów medycznych, Pasy podtrzymujące dla ciężarnych
do celów medycznych, Pierścienie biomagnetyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Pincety do celów
medycznych, Pipety do użytku medycznego, Pirometry
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optyczne do użytku medycznego, Plastry chłodzące do celów medycznych, Płatki medyczne do nakładania płynów
na skórę, Płytki chromatograficzne do użytku medycznego,
Płytki kręgosłupowe [przyrządy medyczne], Pneumatyczne
przyrządy medyczne, Podbrzuszne podkładki uciskowe
do użytku medycznego, Podkładki zmiennociśnieniowe
do użytku medycznego, Podpórki zmiennociśnieniowe
do użytku medycznego, Podstawy do łóżek wodnych [przystosowane do użytku medycznego], Poduszki dmuchane
do celów medycznych, Poduszki do celów medycznych, Poduszki do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania twarzy, Poduszki do siedzeń wózków inwalidzkich
[do użytku medycznego], Poduszki do użytku medycznego
do podpierania niemowląt w trakcie kąpania, Poduszki
do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie
badania, Poduszki na woreczki z lodem do celów medycznych, Poduszki nadmuchiwane dla niemowląt [do celów medycznych], Poduszki (Nadmuchiwane -) do celów medycznych, Poduszki podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, Poduszki podgrzewane [podkładki], nieelektryczne, do celów medycznych, Poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych, Poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], Poduszki profilowane dla
pacjentów siedzących na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], Poduszki profilowane do łóżek dla pacjentów [przystosowane do celów medycznych], Poduszki szyjne do użytku medycznego, Poduszki wodne do celów medycznych, Poduszki wyściełane do celów medycznych, Pojemniczki na próbki do badań medycznych, Pojemniki
do pobierania krwi do celów medycznych, Pojemniki do pobierania krwi do celów medycznych, puste, Pojemniki na ciecze do użytku medycznego, Pojemniki na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, Pojemniki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów
medycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, Pompki do użytku medycznego przy dozowaniu lekarstw z pojemników, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Pompy do celów medycznych do ekstrakcji płynów, Pompy do celów
medycznych, Pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji
pary, Pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów,
Pompy do użytku w chromatografii cieczowej [medyczne],
Pompy dozujące do podawania leków w odmierzonych
dawkach [do użytku medycznego], Pończochy do celów
medycznych, Pończochy elastyczne [do celów medycznych],
Pończochy medyczne z funkcją zmniejszania ucisku, Porty
naczyniowe do celów medycznych, Pręty asymetryczne
do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycznego], Prezerwatywy do celów medycznych, Probówki
na krew do użytku medycznego, Procesory do filmów rentgenowskich [do celów medycznych], Procesory do filmów
światłoczułych [do celów medycznych], Procesory do płyt
rentgenowskich [do celów medycznych], Promienie rentgenowskie [Aparatura i instalacje do wytwarzania -] do celów
medycznych, Protezy do leczenia medycznego, Protezy medyczne, Prowadniki do celów medycznych, Prowadniki medyczne oraz ich części i elementy mocujące, Przenośne przyrządy do użytku medycznego przy monitorowaniu poziomu
tlenu w mieszaninach gazowych, Przenośny sprzęt medyczny do epilacji, Prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego,
Przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, Przybory do przeprowadzania sekcji do celów medycznych, Przyłącza typu luer do użytku medycznego, Przyrządy analityczne do celów medycznych, Przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego, Przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, Przyrządy do analizy medycznej,
Przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach
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immunologicznych [medyczne], Przyrządy do badań medycznych, Przyrządy do badania moczu do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Przyrządy do badania termoczułe
do użytku medycznego, Przyrządy do celów medycznych
do analizy, Przyrządy do chromatografii cieczowej do użytku
medycznego, Przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medycznego, Przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów medycznych, Przyrządy do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] do celów medycznych,
Przyrządy do mierzenia przystosowane do użytku medycznego, Przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medycznego, Przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego, Przyrządy do radioterapii do użytku medycznego,
Przyrządy do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] w czasie
rzeczywistym do celów medycznych, Przyrządy do rozdzielania do użytku medycznego, Przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, Przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych, Przyrządy elektryczne do użytku medycznego w diagnostyce krwi, Przyrządy fotometryczne do użytku medycznego, Przyrządy
koagulacyjne wysokiej częstotliwości do celów medycznych, Przyrządy laserowe do użytku medycznego, Przyrządy medyczne do badania chorób zakaźnych, Przyrządy medyczne do badania nadużywania środków odurzających,
Przyrządy medyczne do leczniczego monitorowania lekarstw, Przyrządy medyczne do odczytywania danych fizjologicznych, Przyrządy medyczne do przecinania tkanek,
Przyrządy medyczne do rejestrowania danych fizjologicznych, Przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca,
Przyrządy medyczne do umieszczania i mocowania cewników, Przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach
zwierząt, Przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach
zwierząt, Przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach
ludzkich, Przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach
ludzi, Przyrządy medyczne, mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych, Przyrządy
rentgenowskie do analizy strukturalnej do użytku medycznego, Przyrządy telemetryczne do zastosowań medycznych, Przyrządy termograficzne do celów medycznych,
Przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów medycznych, Przyrządy tomograficzne do użytku medycznego,
Przyrządy wykrywające do celów medycznych, Przyrządy
wyściełające do użytku medycznego, Pudełka przystosowane na odpady medyczne, Pulsomierze do celów medycznych, Radiacyjne przyrządy onkologiczne do użytku
medycznego, Ramki do błon rentgenowskich do użytku
medycznego, Reduktory dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) będące częściami wentylatorów
medycznych do utrzymywania ciśnienia, Refraktometry
do użytku medycznego, Rękawice do badań medycznych,
Rękawice do celów medycznych, Rękawice gumowe
do użytku medycznego, Rękawice lateksowe do celów medycznych, Rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, Rękawiczki do badań do celów medycznych, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Respiratory do celów medycznych, Retraktory [instrumenty medyczne], Roboty do noszenia pomagające w chodzeniu
do celów medycznych, Roboty medyczne do stosowania
w terapii kognitywnej dla dzieci, Rozpylacze aerozoli do celów medycznych, Rozpylacze do celów medycznych, Rozpylacze elektryczne do celów medycznych, Rozpylacze [obsługiwane ręcznie] do użytku medycznego, Rurki do zastosowań medycznych, Rurki drenujące do celów medycznych,
Rurki medyczne do celów irygacji, Rurki medyczne do podawania leków, Rurki medyczne do zabiegów naczyniowych,
Rurki siatkowe do łączenia nerwów do użytku medycznego,
Rurki stosowane przy odwirowywaniu krwi [do użytku me-
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dycznego], Rurki z radem do celów medycznych, Rury i rurki
do celów medycznych, Siedziska do korekcji kręgosłupa
[przyrządy medyczne], Skalpele laserowe do celów medycznych, Skanery do diagnostyki medycznej, Skanery do użytku
medycznego, Skanery optyczne do badań medycznych,
Skanery rentgenowskie do celów medycznych, Skanery temperatury do użytku medycznego, Skarpetki elastyczne
do celów medycznych, Skarpetki uciskowe do użytku medycznego lub terapeutycznego, Solaria do celów medycznych, Sondy badawcze do celów medycznych, Sondy badawcze do użytku medycznego, Sondy badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Sondy do celów medycznych, Sondy do użytku z układami scalonymi [do diagnozowania medycznego], Sondy medyczne, Sondy podłączone do mikroprocesorowych urządzeń do diagnostyki
medycznej, Sondy próżniowe do użytku medycznego, Sondy ultradźwiękowe do użytku medycznego, Spektrometry
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
do użytku medycznego, Spektrometry do rezonansu jądrowego do użytku medycznego, Spirometry [aparatura medyczna], Spirometry bodźcowe do użytku medycznego,
Spluwaczki do celów medycznych, Spluwaczki medyczne,
Spraye [aerozole] do celów medycznych, Spraye do celów
medycznych (Ręczne -), Sprzęt do tomografii rentgenowskiej
do użytku medycznego, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku medycznego, Sprzęt wspomagający poruszanie
się [do celów medycznych], Stabilizatory kolana do celów
medycznych, Stabilizatory kostki do celów medycznych, Stabilizatory łokcia do celów medycznych, Stabilizatory nadgarstka do użytku medycznego, Stabilizatory pleców do celów medycznych, Stelaże łóżkowe wykonane specjalnie
do celów medycznych, Stenty medyczne, Stetoskopy medyczne, Stojaki na przyrządy medyczne, Stoły do zabiegów
medycznych, Stoły medyczne służące do badań lub leczenia,
Stoły na przyrządy medyczne, Stoły specjalnie wykonane
do badań medycznych, Stroje ciśnieniowe do użytku medycznego, Struktury ochronne przeciwko promieniowaniu
[do celów medycznych], Strzykawki do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do użytku medycznego, Strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, Strzykawki (do zastrzyków)
do celów medycznych, Strzykawki inflacyjne do użytku medycznego lub chirurgicznego, Strzykawki medyczne, Strzykawki z tłokiem do użytku medycznego, Stymulatory elektroniczne do użytku medycznego, Światłowodowe sondy
do badania temperatury do użytku w diagnostyce medycznej, Światłowodowe urządzenia obrazujące do celów medycznych, Systemy wielospektralnego obrazowania fluorescencyjnego [MFIS] do celów medycznych, Szafki na przyrządy medyczne, Szczypce do użytku medycznego, Szpatułki do użytku medycznego, Szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, Sztuczne panewki stawu ramiennego
do użytku medycznego, Sztywne endoskopy medyczne,
Szyny do celów medycznych, Szyny unieruchamiające
do celów medycznych, Tacki medyczne, Tacki na przyrządy
medyczne, Temblaki do użytku medycznego, Termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, Termometry cyfrowe do celów medycznych, Termometry do celów medycznych, Termometry do użytku medycznego, Termometry elektroniczne do użytku medycznego, Termometry
na podczerwień do celów medycznych, Termometry rtęciowe do użytku medycznego, Tomografy do celów medycznych, Tonometry do mierzenia ciśnienia [do celów medycznych], Torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, Torby na narzędzia medyczne
[z wyposażeniem], Tulejki do wstrzykiwania do użytku medycznego, Ubrania usztywniające do użytku medycznego,
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Uchwyty diatermiczne do użytku medycznego, Uchwyty
do błon rentgenowskich do użytku medycznego, Uchwyty
do woreczków z lodem stosowanych do celów medycznych,
Uchwyty worków do zasysania do użytku medycznego, Ultradźwiękowa aparatura medyczna, Ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, Ultradźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku medycznego, Ultradźwiękowe
urządzenia diagnostyczne do użytku medycznego, Ultrafioletowe (Lampy -) do celów medycznych, Urządzenia do analizowania obrazów [do celów medycznych], Urządzenia
do analizy bakterii w próbkach biologicznych [do celów medycznych], Urządzenia do analizy gazów [do celów medycznych], Urządzenia do analizy krwi [do celów medycznych],
Urządzenia do analizy zawartości alkoholu w płynach ustrojowych [do celów medycznych], Urządzenia do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne], Urządzenia do badań krwi [do celów medycznych],
Urządzenia do badania reagujące na zmiany temperatury
do użytku medycznego, Urządzenia do chromatografii gazowej do użytku medycznego, Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, Urządzenia do ćwiczeń
fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do ćwiczeń
siłowych przystosowane do użytku medycznego, Urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, Urządzenia do fumigacji do celów medycznych, Urządzenia
do izolacji dźwięku do użytku medycznego, Urządzenia
do leczenia magnetycznego do użytku medycznego, Urządzenia do leczenia wodnego do użytku medycznego, Urządzenia do masażu [do celów medycznych], Urządzenia
do monitorowania krwi [do celów medycznych], Urządzenia
do monitorowania tlenu do użytku medycznego, Urządzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego,
Urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego, Urządzenia do niszczenia igieł podskórnych [specjalnie przystosowane do użytku medycznego], Urządzenia
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI]
do celów medycznych, Urządzenia do ogrzewania ciała
do użytku medycznego, Urządzenia do pobierania próbek
do użytku medycznego, Urządzenia do pomiarów do celów
medycznych, Urządzenia do pomiaru indeksu masy ciała
(BMI) do użytku medycznego, Urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną [do użytku medycznego], Urządzenia do produkcji tlenu do celów medycznych, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych,
Urządzenia do radioskopii [fluoroskopii] do użytku medycznego, Urządzenia do regeneracji komórek macierzystych
do celów medycznych, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, Urządzenia do terapii falą uderzeniową
do użytku medycznego, Urządzenia do terapii wodnej
do celów medycznych, Urządzenia do termoterapii do celów
medycznych, Urządzenia do testów DNA i RNA do celów
medycznych, Urządzenia do tomografii dynamicznej
do użytku medycznego, Urządzenia do użytku w ćwiczeniu
mięśni do celów medycznych, Urządzenia do wykrywania
temperatury do użytku medycznego, Urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań medycznych,
Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji
medycznej, Urządzenia do zastosowania promieniowania
laserowego do celów medycznych, Urządzenia fizjologiczne
do użytku medycznego, Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy medyczne związane z reaktywnością neurowegetatywną, Urządzenia kolimacyjne wskazujące pozycję do użytku medycznego, Urządzenia laboratoryjne do rozcieńczania płynów [do celów medycznych], Urzą-
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dzenia laboratoryjne do sporządzania płynów [do celów
medycznych], Urządzenia laboratoryjne do inkubacji płynów
[do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne do mieszania płynów [do celów medycznych], Urządzenia laboratoryjne do przelewania płynów [do celów medycznych], Urządzenia liczące komórki do użytku medycznego, Urządzenia
medyczne do cewnikowania pęcherza moczowego, Urządzenia medyczne do celów urologicznych, Urządzenia medyczne do celów neurograficznych, Urządzenia medyczne
do ćwiczenia technik oddychania, Urządzenia medyczne
do dializowania nerek, Urządzenia medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, Urządzenia medyczne
do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej,
Urządzenia medyczne do korekcji zniekształceń kątowych,
Urządzenia medyczne do leczenia nadmiernej potliwości,
Urządzenia medyczne do mierzenia poziomu glukozy
we krwi, Urządzenia medyczne do moksybucji, Urządzenia
medyczne do naprawy krążków międzykręgowych, Urządzenia medyczne do naprawy krążków międzykręgowych
w postaci implantów krążków międzykręgowych wykonanych z substancji sztucznych, Urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, Urządzenia medyczne
do pobierania próbek komórkowych, Urządzenia medyczne
do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, Urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, Urządzenia medyczne do uśmierzania bólu,
Urządzenia medyczne do użytku w kardiochirurgii, Urządzenia medyczne do użytku w laparoskopii, Urządzenia medyczne do użytku w endoskopii, Urządzenia medyczne
do wdmuchiwania gazów, Urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka,
Urządzenia medyczne do wykrywania dwutlenku węgla
w drogach oddechowych, Urządzenia medyczne do wyświetlania danych tomograficznych, Urządzenia medyczne
do wzmacniania mięśni przepony miednicy, Urządzenia medyczne do zamykania ran, Urządzenia medyczne stosowane
w dozymetrii w dziedzinie radioterapii, Urządzenia monitorujące oddychanie do użytku medycznego, Urządzenia monitorujące oddech [medyczne], Urządzenia monitorujące
temperaturę do użytku medycznego, Urządzenia na podczerwień do celów medycznych, Urządzenia nawilżające
do użytku medycznego, Urządzenia odsysające do użytku
medycznego, Urządzenia radiokardiograficzne do celów
medycznych, Urządzenia radiologiczne do celów medycznych, Urządzenia radioonkologiczne do użytku medycznego, Urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, Urządzenia rentgenowskie do spektroskopii do użytku medycznego, Urządzenia telemetryczne do celów medycznych,
Urządzenia transmisyjne wiązki laserowej do użytku medycznego, Urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego w skanowaniu ciała, Urządzenia ultradźwiękowe
do użytku medycznego w diagnostyce, Urządzenia wykorzystujące izotopy promieniotwórcze do użytku medycznego, Urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, Urządzenie do badania
działania płuc do użytku medycznego, Urządzenia do obrazowania medycznego, Usztywniacze nadgarstka do użytku
medycznego, Wentylatory medyczne, Wężyki do ciśnieniomierzy do użytku medycznego, Wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, Wkładki do maseczek do oddychania do użytku medycznego, Wkładki douszne do użytku
medycznego, Worki do celów medycznych służące do przechowywania próbek moczu, Worki do celów medycznych
służące do zbierania próbek moczu, Worki do wlewów dożylnych do celów medycznych, Worki do zasysania do użytku medycznego, Worki irygacyjne do użytku medycznego,
Worki izolacyjne do użytku medycznego, Worki na wodę
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do celów medycznych, Worki z lodem do celów medycznych, Worki z lodem do użytku medycznego, Wskaźniki
dwutlenku węgla do użytku medycznego, Wskaźniki laserowe do użytku medycznego, Wskaźniki temperatury skóry
do użytku medycznego, Wstrzykiwacze do celów medycznych, Wyciągi chirurgiczne do nóg do użytku medycznego,
Wyciągi do celów medycznych, Wyciągi [urządzenia medyczne], Wykrywacze dwutlenku węgla do użytku medycznego, Wymienniki wilgoci do użytku medycznego w przesyłaniu ciepła z powietrza wydychanego do powietrza wdychanego, Wyroby medyczne jednorazowego użytku do leczenia zaparć, Wzierniki światłowodowe do celów medycznych, Zaciski do fałd skórnych do celów medycznych, Zaciski,
klamerki do badań do użytku medycznego, Zakraplacze
do celów medycznych, Zakraplacze do oczu do celów medycznych, Zatyczki do butelek medycznych, Zatyczki
do uszu do celów medycznych, Zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów do celów medycznych,
Zawory do użytku w medycznych przyrządach infuzyjnych,
Zespoły sond badawczych do użytku medycznego, Zestawy
testów medycznych do kontroli diabetyków do użytku domowego, Źródła pola elektromagnetycznego do użytku
w diagnostyce medycznej, Źródła pola elektromagnetycznego do użytku w leczeniu medycznym, Źródła pola magnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej, Źródła
pola magnetycznego do użytku w leczeniu medycznym,
Źródła pola ultradźwiękowego do użytku w diagnostyce
medycznej, Źródła pola ultradźwiękowego do użytku w leczeniu medycznym, Źródła światła do endoskopów elektronicznych do celów medycznych, Źródła światła do użytku
medycznego, Zszywacze do celów medycznych, 11 Sterylizatory do celów medycznych, Sterylizatory do instrumentów
medycznych, Sterylizatory parowe do celów medycznych,
Urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, Urządzenia sterylizujące do instrumentów medycznych, Urządzenie
dezynfekujące do celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 37 Instalacja aparatury medycznej, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Sterylizacja narzędzi medycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Usługi naprawy
sprzętu medycznego, 42 Projektowanie i opracowywanie
technologii medycznej, Projektowanie i opracowywanie
medycznej aparatury diagnostycznej, Usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych.
(210) 526237
(220) 2021 03 17
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DR.CYJ
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny
do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne
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do leczenia chorób układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Biologiczne preparaty
do celów medycznych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Komórki
do celów medycznych, Płyny medyczne do skóry, Preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki stabilizujące naczynia włosowate do celów medycznych, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów, Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecznicze
preparaty stymulujące porost włosów, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, Preparaty lecznicze na porost
włosów, Środki pobudzające wzrost włosów, Aminokwasy
do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku
farmaceutycznego, Białka regulacyjne do użytku medycznego, Białko osocza ludzkiego, Preparaty higieniczne do celów
medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego,
Produkty higieniczne do celów medycznych.
(210) 526245
(220) 2021 03 17
(731) FUNDACJA LENDTECH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) E-commerce Fintech Connect
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem nowoczesnych technologii, Usługi telekonferencyjne i wideokonferencyjne, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów,
Redagowanie tekstów i publikowanie książek, czasopism,
broszur, Udostępnianie publikacji elektronicznych.
526255
(220) 2021 03 17
RETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETS
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Organizacja
najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy, Organizowanie dzierżawy, Udzielanie informacji związanych
z wynajmem budynków, Wynajem budynków, Wynajem
domów, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencyj-
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ne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania
dzierżawy nieruchomości, 37 Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja systemów
rurociągów, Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalowanie
systemów rur przewodzących gazy, Instalowanie systemów
rurociągów do przesyłania cieczy, Instalowanie systemów
rurociągów do przesyłania pary wodnej, Instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach, Izolacja rur, Konserwacja i naprawa rur odpływowych, Konserwacja i naprawa rur używanych w urządzeniach przemysłowych, Konserwacja i naprawa rurociągów, Konserwacja i naprawa systemów rurociągów, Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja rur
kanalizacyjnych, Konserwacja rurociągów, Naprawa rurociągów przy użyciu zestawów hermetyzacyjnych, Naprawa
urządzeń do oczyszczania wody, Odblokowywanie odpływów, Odblokowywanie pojemników do wywozu odpadów,
Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Renowacja
podziemnych rur, Renowacja rur kanalizacyjnych, Serwis
w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę,
Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwisowanie rurociągów,
Udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, Usługi hydrauliczne,
Usługi instalowania rur, Usługi naprawy rur odpływowych,
Usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, Usługi
w zakresie instalowania rur odpływowych, Usługi w zakresie
napraw rur, Usługi w zakresie napraw rurociągów, Usługi
w zakresie wyściełania rur, Instalacja systemów do czystych
pomieszczeń, Instalacja systemów do kontroli środowiska
w czystych pomieszczeniach, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja systemów kontroli środowiska, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
Instalacja urządzeń do usuwania kurzu, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa
i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Konserwacja systemów elektronicznych lub
klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków,
Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Naprawa
i konserwacja bojlerów, Montaż urządzeń grzewczych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń
do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych,
Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów
przemysłowych], Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Naprawa urządzeń
do wentylacji, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Odnawianie
instalacji klimatyzacyjnych, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń
do ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do suszenia, Regularne serwisowanie urządzeń do usuwania kurzu,
Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyj-
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nych, Usługi dezodoryzacji, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa wind, Konserwacja wind, Naprawa i konserwacja wind, Usługi montażu wind, Naprawa
wind, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Budowa i naprawa magazynów, Instalacja samozamykaczy
do drzwi, Instalacja urządzeń do otwierania drzwi, Instalacja
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, Izolacja dachów,
Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków,
Konserwacja instalacji przemysłowych, Konstrukcja i naprawa budynków, Malowanie budynków, Malowanie domów,
Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Nadzór nad
remontami budynków, Nakładanie farb ochronnych na budynki, Nakładanie powłok na budynki, Montaż izolacji
do budynków, Nakładanie powłok ochronnych na budynki,
Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków, Naprawa budynków, Naprawa budynków zniszczonych przez ptaki, Naprawa fasad, Naprawa i izolacja połączeń okiennych, Naprawa i konserwacja budynków biurowych, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, Naprawa sufitów, Naprawa wykładzin sufitowych, Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Odnawianie i renowacja budynków, Remontowanie budynków, Renowacja
budynków, Renowacja i naprawa budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków,
Udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, Usługi doradcze dotyczące
renowacji budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, Usługi konserwacji i naprawy budynków świadczone przez majstrów, Usługi konserwacyjne dla zakładów
przemysłowych, Usuwanie gruzu z budynków jako usługi
budowlane, Usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych
na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie prac wysokościowych, Usługi w zakresie remontów budynków, Wykonywanie obrzutki na budynkach, Wykrywanie ciągów powietrza
w budynkach, Wykrywanie nieszczelności w budynkach,
Zabezpieczanie przed przeciągami [uszczelnianie], Zapobieganie dostawaniu się pyłu do budynków, Zapobieganie
osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, Zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki w tym zakresie,
Zbrojenie budynków, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przenośnych konstrukcji,
Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Czyszczenie
stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych,
Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja
o naprawach, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja izolacji na murach szczelinowych,
Instalacja izolacji rur, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja uziemienia elektrycznego,
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Kon-
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serwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja
i naprawa instalacji do przechowywania, Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja
i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego,
Konserwacja maszyn do czyszczenia, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja przewodów, Lakierowanie, Lakierowanie
desek, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie
natryskowe, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa anten, Montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych,
Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż płyt ściennych, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych,
Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów
parkingowych, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania
wody, Naprawa maszyn biurowych, Remont nieruchomości,
Renowacja instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji
przemysłowych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie
bojlerów przemysłowych, Serwisowanie sieci elektrycznych,
Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie placów budowy,
Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Szlifowanie podłóg, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
biurowych, Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie
przewodów głównych, Układanie sufitów, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego,
Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia strumieniem
wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące instalacji
sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie konserwacji
instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie
naprawy instalacji wodociągowych, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi konserwacji rur,
Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji maszyn,
Usługi izolacyjne, Usługi sprzątania, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie oczyszczania przez
szorowanie, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie
smarowania, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Wymiana
baterii, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż
paneli gipsowych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo, Układanie parkietów, Układanie kabli, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Usługi budowlane, Budowa
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galerii, Budowa i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa
parkingów wielopoziomowych, Budowa utwardzanych
miejsc parkingowych, Budowanie nieruchomości, Instalacja
rurociągów, Nadzór nad renowacją budynków, Nakładanie
pokryć powierzchniowych, Oczyszczanie terenu, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów, Podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania
odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne instalacji
elektronicznych, Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
elektronicznych, Naprawa lub konserwacja mechanicznych
systemów parkingowych, Naprawa lub konserwacja sprzętu
budowlanego, Naprawa lub konserwacja urządzeń
do oczyszczania wody, Naprawa maszyn biurowych, Remont nieruchomości, Renowacja instalacji elektrycznych,
Renowacja instalacji przemysłowych, Serwis w sytuacjach
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów przemysłowych, Serwisowanie sieci elektrycznych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
Szlifowanie podłóg, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Układanie
sufitów, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia
sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia rur, Usługi
czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi
doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą
sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacji
podłóg, Usługi konserwacji maszyn, Usługi izolacyjne, Usługi sprzątania, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi
w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie smarowania, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Wymiana baterii, Montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, Montaż paneli gipsowych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo, Układanie parkietów, Układanie kabli, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Usługi budowlane, Budowa galerii, Budowa
i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, Budowa
nieruchomości przemysłowych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowanie nieruchomości, Instalacja rurociągów,
Nadzór nad renowacją budynków, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Oczyszczanie terenu, Podziemne prace
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budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne
w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie ścieków, Przygotowanie powierzchni schodów
do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Tynkowanie, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Szlifowanie papierem ściernym, Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, Udzielanie informacji związanych
z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, Udzielanie informacji związanych
z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych
z wyburzaniem budynków, Układanie i budowa rurociągów,
Układanie i zakopywanie kabli, Układanie płytek podłogowych, Układanie rur, Układanie rurociągów, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi
dekarskie, Usługi demontażu, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, Usługi układania płytek ceramicznych, Usługi tynkowania, Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, Przechowywanie danych elektronicznych, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Prace badawcze nad produktami chemicznymi, Badania i doradztwo technologiczne, Pomiary geodezyjne, Projektowanie
budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie
i doradztwo dotyczące projektowania centrów handlowych, budynków mieszkalnych i usługowych oraz budynków użyteczności publicznej, Usługi architektoniczne.
526324
(220) 2021 03 19
SZYCHULSKA AGNIESZKA BIPROKON BIURO
PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH, Ostrów
(540) (znak słowny)
(540) BIPROKON
(510), (511) 37 Usługi budowlane, usługi instalacyjno-montażowe, usługi dekarskie, usługi wykończeniowe, usługi
blacharskie, usługi remontowe, usługi rozbiórkowe, usługi
konserwacji zabytków, nadzór budowlany, nadzór autorski
i inwestorski, sprzątanie i czyszczenie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana,
roboty wydobywcze, wiercenie studni, wynajem sprzętu
budowlanego, 42 Usługi projektowe, sporządzanie projektów technicznych, badania i ekspertyzy techniczne, sporządzanie projektów koncepcyjnych, projektowanie technologii elewacyjnych, wymiarowanie i analiza wytrzymałościowa szkła, analizy zagadnień inżynieryjno–technicznych
w szczególności przy wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań oraz technologii, uzgadnianie projektów oraz uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym,
sporządzanie projektów przetargowych, budowlanych,
wykonawczych, warsztatowych i montażowych, projektowanie budynków, elewacji oraz dekoracji wnętrz, badania i ekspertyzy techniczne, wykonywanie obliczeń tech(210)
(731)
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nicznych, doradztwo techniczne, doradztwo budowlane,
inżynieria techniczna, planowanie urbanistyczne, prace
badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi geodezyjne, kosztorysowanie, sporządzanie audytów, certyfikatów i świadectw energetycznych,
opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennych
budowy lub rozbudowy budowli, budynków i obiektów
budowlanych.
526326
(220) 2021 03 19
ZHERMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZAFIR
(510), (511) 9 Elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe
i podtynkowe, Jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe,
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe wyłączniki sterowane pamięcią, układy automatyki i zdalnego
sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.

Nr ZT18/2021

(540) DZIEWCZYNY I SŁODYCZE

(210)
(731)

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

526332
(220) 2021 03 19
CZECH TOMASZ ZUTOMTECH, Rydułtowy
(znak słowno-graficzny)
SMOGBASE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.24
(510), (511) 30 Cukierki, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, Wyroby
cukiernicze z mąki, Wyroby cukiernicze z czekolady, Słodycze
[cukierki], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby
cukiernicze, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
Polewy cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ciasta, Ciasta czekoladowe, 43 Kawiarnia, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
barów i restauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

526348
(220) 2021 03 18
RADKE DAWID, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
PAN GRAJEK

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
(210) 526337
(220) 2021 03 19
(731) WAŚNIEWSKI WOJCIECH, Radom
(540) (znak słowny)
(540) W&K Wojtek Waśniewski
(510), (511) 9 Maski ochronne, 16 Papierowe torebki do pakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Papier
do pakowania prezentów, Papier metalizowany do pakowania prezentów, Papierowe wstążki do pakowania prezentów,
Kokardy papierowe do pakowania prezentów, Papierowe
pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania,
Kartki okolicznościowe, Rozkładane kartki okolicznościowe
z niespodzianką, Kartki okolicznościowe na zawiadomienia
i podziękowania, Papier celofanowy, Notesy, 24 Kocyki dziecięce, Kocyki do owijania niemowląt, Kocyki dla niemowląt
[rożki], 28 Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Zabawki
dla dzieci, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], Gry, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy.
(210) 526338
(220) 2021 03 19
(731) BIAŁEK MARTA DZIEWCZYNY I SŁODYCZE, Uścikowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 04.05.03, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Urządzenia do odtwarzania plików mp3
na karty zbliżeniowe RFID.
526356
(220) 2021 03 19
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oil PRO+
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.09
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy sadownicze,
Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, Środki chemiczne ochrony roślin,
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Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie,
ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulujące wzrost roślin,
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Adiuwanty.

(531) 27.05.01, 07.01.09, 01.03.01
(510), (511) 36 Wynajem domów, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

526360
(220) 2021 03 19
JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”. STANICA
WĘDKARSKA., Stare Sady
(540) (znak słowny)
(540) Zemsta Raszpli
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze,
Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa,
Porter, Stout, 35 Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów
i produktów związanych z browarnictwem, Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem.

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

(210)
(731)

526391
(220) 2021 03 19
SZKLORZ MAŁGORZATA, Puńców
(znak słowno-graficzny)
Wingsber

526381
(220) 2021 03 19
GREENLAND TECHNOLOGIA EM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzcianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICROVITAL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 Preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego, Biologiczne preparaty inne
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Humus, Kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Nawozy.
(210) 526388
(220) 2021 03 19
(731) ZŁOTOWICZ TOMASZ, Kępsko
(540) (znak słowny)
(540) TAPIR
(510), (511) 41 Usługi w zakresie rekreacji, Świadczenie usług
w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do rekreacji sportowej, Warsztaty do celów rekreacyjnych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie
imprez rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych,
Usługi terenów rekreacyjnych, Organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych,
Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526389
(220) 2021 03 19
MUSIAŁOWSKI KRZYSZTOF, Bytom
(znak słowno-graficzny)
WIDOKOWO M&K

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z książkami, Usługi handlu detalicznego
związane z czasopismami, 41 Edukacja, Nauczanie i szkolenia, Usługi wydawnicze, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi publikacji, Korekta rękopisów, Redagowanie
tekstów pisanych, 42 Doradztwo naukowe, Usługi w zakresie
grafiki komputerowej.
(210) 526410
(220) 2021 03 21
(731) MAŚLANKA ANDRZEJ MVJ, Wysoka
(540) (znak słowny)
(540) Reanimocni
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
526418
(220) 2021 03 22
KRÓLEWSKA SPIŻARNIA A. PIEKAJ SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLEWSKA SPIŻARNIA
(510), (511) 29 Mięso wołowe, wieprzowe, drób, ryby, dziczyzna, Przetwory z mięsa i drobiu, wyroby wędliniarskie,
Wyroby mięsne smażone, pieczone, wędzone, grillowane,
Wędzonki, kiełbasy, parówki, podroby i wyroby podrobowe,
wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze
spożywcze, pasztety mięsne, galaretki mięsne, krokiety, zupy
i składniki do przyrządzania zup, flaki, koncentraty obiadowe, Sosy mięsne, sosy do sałatek, Frytki, potrawy na bazie
ziemniaków w tym placki ziemniaczane, Potrawy na bazie
jaj, potrawy na bazie sera, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle, Galaretki owocowe, konfitury,
dżemy, marmolada, Produkty mleczne, tłuszcze jadalne, Mleko, napoje mleczne, desery mleczne, maślanki, kefiry, jogurty,
desery jogurtowe, sery, desery serowe, produkty serowarskie,
twarogi, śmietana, masła, masła smakowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych
oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
mięso wołowe, wieprzowe, drób, ryby, dziczyzna, Przetwory z mięsa i drobiu, wyroby wędliniarskie, Wyroby mięsne
smażone, pieczone, wędzone, grillowane, Wędzonki, kieł(210)
(731)
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basy, parówki, podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, konserwy
mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze spożywcze,
pasztety mięsne, galaretki mięsne, krokiety, zupy i składniki
do przyrządzania zup, flaki, koncentraty obiadowe, Sałatki
owocowe, sałatki warzywne, soki warzywne, sosy mięsne,
sosy do sałatek, Frytki, potrawy na bazie ziemniaków w tym
placki ziemniaczane, Potrawy na bazie jaj, potrawy na bazie
sera, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle, Galaretki owocowe, konfitury, dżemy, marmolada,
Produkty mleczne, tłuszcze jadalne, Mleko, napoje mleczne,
desery mleczne, maślanki, kefiry, jogurty, desery jogurtowe,
sery, desery serowe, produkty serowarskie, twarogi, śmietana, masła, masła smakowe.
526424
(220) 2021 03 22
PACYNA ELŻBIETA STUDIO MODY ŚLUBNEJ SPOSA,
Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Studio Mody Ślubnej SPOSA Elżbieta Pacyna
(510), (511) 25 Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Suknie
koktajlowe, Suknie balowe.
(210)
(731)

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

526436
(220) 2021 03 22
WŁADKOWSKI ADRIAN, Kępno
(znak słowno-graficzny)
LIMBA USŁUGI OGRODNICZE

(531)

26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 05.01.01, 05.01.10, 05.01.16,
14.09.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 44 Ogrodnictwo, Pielęgnacja ogrodów, Usługi
ogrodnicze, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo z zakresu
ogrodnictwa, Wynajem narzędzi ogrodniczych, Sadzenie
drzew ogrodowych, Usługi pielęgnacji ogródków, Planowanie [projektowanie] ogrodów, Usługi ogrodnika i usługi
ogrodnicze, Ogrodnictwo krajobrazowe, Rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, Usługi doradcze w zakresie
ogrodnictwa wodnego, Projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Wynajem sprzętu
do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Tępienie
szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

526441
(220) 2021 03 19
WROTEK KRYSTIAN, Góra Kalwaria
(znak słowno-graficzny)
gama

(531) 29.01.14, 27.05.01, 21.01.17
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, w tym usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, Usługi

Nr ZT18/2021

w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą i handlową, w tym usługi w zakresie zarządzania
i administrowania centrum handlowym, Usługi doradcze
i informacyjne w zakresie działalności gospodarczej i handlowej, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
chemii, kosmetyków, produktów farmaceutycznych, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, komputerów i artykułów związanych
z komputerami, wyrobów jubilerskich i zegarmistrzowskich,
instrumentów muzycznych, publikacji i utworów literackich
i muzycznych na nośnikach papierowych i elektronicznych,
dzieł sztuki, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych,
bielizny, odzieży, obuwia, nakryć głowy, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz
wyrobów tytoniowych, w tym usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej, środków telekomunikacji,
komunikacji bezprzewodowej i komunikacji elektronicznej,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone
za pośrednictwem radia, telewizji, prasy, poczty oraz sieci
komputerowej lub z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci
próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur
informacyjnych, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
oraz miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi
w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w zakresie
badań rynkowych i badań opinii publicznej, Usługi w zakresie przygotowywania i prowadzenia sondaży i ankiet, Usługi w zakresie badań statystycznych, Usługi w zakresie prac
biurowych, Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach,
w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych
urządzeń elektronicznych, 36 Usługi związane z nieruchomościami, Sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych.
526450
(220) 2021 03 19
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PKO Supermakler
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, Oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, Programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych,
transakcji finansowych, Oprogramowanie i programy komputerowe w dziedzinie inwestycji i strategii inwestycyjnych,
Elektroniczne bazy danych, Elektroniczne bazy danych,
Oprogramowanie i programy komputerowe do zarządzania portfelem finansowym i inwestycyjnym, Karty bankowe,
karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe,
36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, Usługi bankowe z dostępem bez(210)
(731)
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pośrednim przez Internet [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, Usługi operacji
finansowych, Usługi transakcji finansowych, Usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, Usługi dotyczące kart
kredytowych, Usługi dotyczące kart debetowych, Usługi
dotyczące kart płatniczych, Usługi w zakresie dokonywania
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart
płatniczych, Rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, Transfer elektroniczny środków finansowych, Usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
Usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi
udzielania kredytów, Usługi udzielania kredytów i pożyczek
hipotecznych, Usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, Usługi brokerskie w zakresie
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, Analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, Usługi powiernicze, Usługi funduszy
inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, Tworzenie
programów oszczędzania, Usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem
finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, Informacja bankowa, Informacja finansowa,
Usługi w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Leasing, Factoring, Usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, Pozyskiwanie gruntów, Usługi
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, Usługi
agencji nieruchomości, Wynajem mieszkań, Zarządzanie
nieruchomościami, Pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, w szczególności obligacji, Usługi pośrednictwa hipotecznego, Usługi w zakresie emitowania obligacji
i listów zastawnych, Usługi nabywania wierzytelności, Usługi
doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi depozytowe,
Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi związane z giełdą
papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi,
Usługi maklerskie, Usługi maklerstwa giełdowego, Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
Doradztwo walutowe, Usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
Usługi doradztwa inwestycyjnego, Obrót czekowy i wekslowy, Operacje walutowe, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi sponsorowania finansowego, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej,
rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia,
Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz
sprzedaży ratalnej, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę, 38 Usługi przesyłania informacji
za pomocą komputera, Usługi dostarczania łączności, w tym
poprzez terminale komputerowe, Zapewnianie dostępu
do portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi,
Zapewnianie dostępu do platformy internetowej używanej
do inwestowania na rynku walut, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu
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do informacji, Udzielanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów komputerowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, Transmisja informacji giełdowych
i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych,
Transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210) 526451
(220) 2021 03 19
(731) GŁOGOWSKA MAGDA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) Amo lano
(510), (511) 22 Wełna czesankowa, 28 Figurki z wełny czesankowej do kolekcjonowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

526459
(220) 2021 03 22
LANDAU HANNA, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
Per Amore la cucina italiana

(531) 11.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.
(210) 526461
(220) 2021 03 22
(731) SPIK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EKO-IZOLACJE KRZYSZTOF SPIK
(510), (511) 37 Izolacja termiczna budynków, Izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Usługi budowlane, 42 Badania w dziedzinie budownictwa.
526462
(220) 2021 03 22
MONTE M. CYWIŃSKI, J. NOWICKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MONTE
(510), (511) 1 Poliuretany, Preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, Preparaty chemiczne dla przemysłu,
Środki chemiczne dla przemysłu, Detergenty do systemów
automatycznego czyszczenia, jako część procesów produkcyjnych, Preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, Kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, Detergenty przeznaczone dla
procesów produkcyjnych i przemysłu, Kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach pro-

(210)
(731)
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dukcyjnych, 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny,
17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Powłoki
przemysłowe [izolacyjne].
(210) 526469
(220) 2021 03 22
(731) SOKOŁOWSKI JAN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) webjaksklep
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Doradztwo w zakresie
marketingu, Usługi marketingowe, Reklama, Badanie rynku,
Analiza danych biznesowych, Analiza rynku, Analiza trendów
marketingowych, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego,
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Dystrybucja tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, Dostarczanie informacji marketingowych, Kampanie marketingowe, Marketing internetowy,
Marketing bezpośredni, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Publikacja treści reklamowych, Reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Usługi agencji
marketingowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tworzenia marki, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, 42 Testowanie
programów komputerowych, Doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Grafika artystyczna, Opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych,
Planowanie projektu, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, 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 i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
komputerowych stron internetowych, Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie
stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron
głównych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie
znaków, Projektowanie znaków towarowych, Przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, Przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów),
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
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internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron
głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych
do sieci komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,
Doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego,
Doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, Doradztwo związane z oprogramowaniem
do systemów komunikacyjnych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji
związanych z systemami informacyjnymi, Komputerowe badania wykonalności, Komputerowy sprzęt (Doradztwo w zakresie -), Konsultacje technologiczne w dziedzinie sztucznej
inteligencji, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Poradnictwo informatyczne, Porady techniczne związane z komputerami, Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
Profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego,
Prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania
danych, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie
sprzętu komputerowego, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, Sporządzanie raportów dotyczących komputerów,
Studia wykonalności w zakresie komputerów, Udzielanie informacji na temat komputerów, Udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, Udzielanie informacji
w zakresie technologii informacyjnej, Udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, Usługi doradcze dotyczące komputerowych
systemów informacyjnych, Usługi doradcze dotyczące anali-
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zy systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych,
Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów
informacyjnych, Usługi doradcze w dziedzinie informatyki
kwantowej, Usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, Usługi doradcze
związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi doradztwa informatycznego,
Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania
danych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, Usługi informacyjne dotyczące
zastosowania systemów komputerowych, Usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi informacyjne
w zakresie komputerów, Usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi konsultacyjne i informacyjne
w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne w odniesieniu do komputerów,
Usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych,
Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, Usługi techniczne w zakresie
pobierania oprogramowania, Usługi techniczne w zakresie
pobierania gier wideo, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, Zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Chmura obliczeniowa, Cyfrowe rozproszone magazynowanie, Elektroniczne
przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, Elektroniczne przechowywanie plików audio, Elektroniczne
przechowywanie muzyki cyfrowej, Elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, Elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, Elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, Elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, Hosting
aplikacji interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Ho-
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sting aplikacji multimedialnych, Hosting blogów, Hosting
edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni
pamięciowej na strony internetowe, Hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting komputerowych baz danych, Hosting mobilnych
stron internetowych, Hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting platform komunikacyjnych
w internecie, Hosting platform transakcyjnych w internecie,
Hosting platform w Internecie, Hosting portali internetowych, Hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie
do przechowywania zdjęć cyfrowych, Hosting przestrzeni
pamięciowej w Internecie, Hosting przestrzeni pamięciowej
na potrzeby stron internetowych, Hosting rozrywkowych
treści multimedialnych, Hosting serwerów, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,
Access Control as a Service], Hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting stron internetowych
w Internecie, Hosting stron internetowych, Hosting stron
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla
przedsiębiorstw, Hosting treści cyfrowych, Hosting treści
cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, Infrastruktura jako usługa (IaaS),
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, Konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania,
Konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie -), Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego
przechowywania danych cyfrowych, Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi ochrony danych oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Usługi przechowywania danych elektronicznych
i tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych,
Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, Usługi w zakresie przechowywania danych
elektronicznych w chmurze, Usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Wynajem elektronicznej przestrzeni
pamięciowej w internecie, Wynajem komputerów i oprogramowania, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Wynajem programów komputerowych, Wynajem przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Wynajmowa-
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nie serwerów WWW, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania
zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowania
do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktualizacja programów komputerowych, Aktualizacja stron głównych do sieci
komputerowych, Aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób
trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Badania dotyczące programów komputerowych, Badania i doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania nad
oprogramowaniem komputerowym, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Badania projektowe związane z oprogramowaniem,
Badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie programowania komputerowego,
Badania związane z opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, Badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo
specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowych
programów baz danych, Doradztwo w zakresie programowania komputerów, Doradztwo w zakresie projektowania stron
głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, Edycja programów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania
danych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja
oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja
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oprogramowania do baz danych, Instalacja oprogramowania
umożliwiającego dostęp do Internetu, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja programów komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Instalowanie programów komputerowych, Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich,
Integracja oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Kompilacja programów
do przetwarzania danych, Kompilacja programów komputerowych, Kompilacja stron internetowych, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Konfiguracja
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja systemów
i sieci komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, Konserwacja programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Modyfikowanie programów
komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania
komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Opracowanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów
oprogramowania komputerowego i baz danych, Opracowywanie baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Opracowywanie
i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, Opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, Opracowywanie kodów komputerowych,
Opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji
w sieci, Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych
multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania
do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne
protokoły, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Opracowywanie
oprogramowania do edycji tekstu, Opracowywanie programów do komputerów, Opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, Opracowywanie programów do danych, Opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
Pisanie oprogramowania komputerowego, Pisanie programów do przetwarzania danych, Pisanie programów komputerowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie komputerów, Programowanie komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerowe dla osób
trzecich, Programowanie komputerowe do przetwarzania
danych, Programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Progra-
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mowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych,
Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, Programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, Programowanie oprogramowania do reklamy online, Programowanie programów
do przetwarzania danych, Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie sprzętu multimedialnego, Programowanie stron
internetowych, Projektowanie, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, Projektowanie baz danych, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, Projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie
i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz
danych, Projektowanie portali sieciowych, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, Projektowanie
oprogramowania komputerowego na zamówienie, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Dekodowanie danych, Kodowanie wiadomości, Komputery (Powielanie programów -), Konwersja danych elektronicznych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja obrazów z formy fizycznej na formę
elektroniczną, Powielanie oprogramowania komputerowego,
Powielanie programów komputerowych, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych,
Usługi powielania programów komputerowych, Analizowanie
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Komputery (Odzyskiwanie danych -), Usługi IT
w celu ochrony danych, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi,
Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych
transakcji, Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Usługi
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzi-
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nie sztucznej inteligencji, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych,
Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne
dotyczące komputerów, Badania technologiczne dotyczące
komputerów, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych,
Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym
przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowywanie sieci
komputerowych, Opracowywanie systemów do przesyłania
danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób
trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Tworzenie cyfrowych znaków wodnych, Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi diagnostyki
komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi inżynieryjne
w zakresie komputerów, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów,
Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie
projektowania i programowania komputerów, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie
infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem, Usługi
w zakresie projektowania.
526470
(220) 2021 03 22
PAZGRAT DOMINIK, Poznań;
ROSENBEIGER ADRIAN, Kaźmierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) el Gusto MEXICO MEXICAN CUISINE
(210)
(731)
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(531) 09.07.01, 09.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Dipy, Konserwowane papryczki, Marynowane papryczki, Zupy, Zupy gazpacho, Zupy błyskawiczne,
Zupy w puszkach, 30 Nachos, Chipsy kukurydziane, Tortille,
Sosy, Sosy do taco, Sosy salsa, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Suszone papryczki chili [przyprawa].
(551) wspólne prawo ochronne
526471
(220) 2021 03 22
BIFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) BIFOL
(510), (511) 16 Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania,
Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Folia
z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, Opakowania z tworzyw sztucznych, 17 Arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, Częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci arkuszy, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania,
Folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, Materiały
z tworzyw sztucznych w formie płyt [półprodukty], Materiały
z tworzyw sztucznych w formie płytek [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych w formie bloków [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych w formie paneli [półprodukty],
Materiały z tworzyw sztucznych w formie arkuszy [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych w formie folii [półprodukty], Materiały z tworzyw sztucznych w formie taśm [półprodukty], Pręty i drążki z tworzyw sztucznych, Półprzetworzone
substancje z tworzyw sztucznych, Przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, Tworzywa sztuczne
półprzetworzone, Węże elastyczne z tworzyw sztucznych,
40 Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Przetwarzanie tworzyw
sztucznych, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych
w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, Formowanie
materiałów z tworzyw sztucznych, Laminowanie tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)

526472
(220) 2021 03 22
KUCZKOWSKI PIOTR SZKICOVNIA - ARCHITEKTURA
WNĘTRZ I WZORNICTWO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SZKICOVNIA
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania,
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty
do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane
płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Środki edukacyjne do pobrania, Wzory projektów graficznych do pobrania, Grafiki komputerowe do pobrania, 41 Nauczanie i szkolenia, Organizacja
webinariów, Nauka projektowania wnętrz, Usługi szkoleniowe
dotyczące projektowania, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Fotografia, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy
korespondencyjne, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
(210)
(731)
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Przekazywanie know-how [szkolenia], Organizowanie kursów
szkoleniowych związanych z projektowaniem, Usługi edukacyjne związane z architekturą, Usługi edukacyjne dotyczące
projektowania, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie, Publikowanie dokumentów,
Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Wydawanie
audiobooków, 42 Usługi projektowania, Usługi architektury
wnętrz, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowanie wnętrz
budynków, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie wizualne, Doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, Projektowanie stoisk wystawowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Architektura, Projektowanie architektoniczne, Wspomagane
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą,
Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
Usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów
architektonicznych, Usługi doradcze dotyczące architektury,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie wzorów, Projektowanie
mebli, Projektowanie graficzne, Projektowanie techniczne,
Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie sztuki komercyjnej, Wzornictwo przemysłowe, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Wspomagane
komputerowo projektowanie grafiki wideo, Projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Projektowanie
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych,
Projektowanie audiowizualnych prac twórczych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Przygotowywanie rysunków technicznych, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, Usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania
w celach prezentacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526473
(220) 2021 03 22
KURYŁOWICZ JUSTYNA, Czeremcha
(znak słowno-graficzny)
GZ

Nr ZT18/2021
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(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wszystkie dotyczące artykułów kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526474
(220) 2021 03 22
KURYŁOWICZ JUSTYNA, Czeremcha
(znak słowno-graficzny)
GALERIA ZAPACHU PERFUMERIA

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Perfumy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wszystkie dotyczące artykułów kosmetycznych.
(210) 526480
(220) 2021 03 22
(731) OSTROWSKI ERYK, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Pan Puszek
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
526496
(220) 2021 03 23
POWERICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICEVEGA
(210)
(731)

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Błyskawiczne mieszanki do lodów, Budynie deserowe w proszku,
Desery lodowe, Batony lodowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526519
(220) 2021 03 22
KAPSA TOMASZ MENNICA BYDGOSKA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
B MENNICA BYDGOSKA

(531) 24.09.02, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 14 Akcesoria do zegarków, Amulety, Artykuły
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Breloczki do kluczy [ozdoby], Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, Diamenty, Dzieła
sztuki metalowe [metale szlachetne], Etui do zegarków i ze-
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garów, Figurki [bibeloty] wykonane z metali szlachetnych,
Insygnia z metali szlachetnych, Figurki ozdobne wykonane
z metali szlachetnych, Figurki z kamieni szlachetnych lub
półszlachetnych, Futerały do zegarów i zegarków, Kamienie
jubilerskie, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Klejnoty, Kolczyki, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Medale, Medaliony, Wyroby biżuteryjne,
Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary,
Złoto, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych,
Ozdoby ścienne z metali szlachetnych, Medale wykonane
z metali szlachetnych, Odznaki z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Puchary z metali szlachetnych,
Wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, Różańce, 35 Usługi
skupu metali szlachetnych, w szczególności złota i srebra,
Usługi skupu biżuterii i wyrobów jubilerskich, Pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota, złota dewizowego, platyny i srebra, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów jak:
akcesoria do zegarków, amulety, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria, biżuteria
damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria],
breloczki do kluczy [ozdoby], broszki [biżuteria], charmsy,
części i akcesoria do biżuterii, diamenty, dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], etui do zegarków i zegarów, figurki
[bibeloty] wykonane z metali szlachetnych, insygnia z metali
szlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, figurki z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, futerały do zegarów i zegarków, kamienie jubilerskie, kamienie
szlachetne. kasetki na biżuterię, klejnoty, kolczyki, krzyżyki
[biżuteria], łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, medale,
medaliony, metale szlachetne, monety, monety do kolekcjonowania. naszyjniki [biżuteria], obrączki ślubne, odznaki
pamiątkowe, osobiste ozdoby z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
perły [biżuteria], pierścienie (ozdoby), pierścionki [biżuteria],
posągi z metali szlachetnych, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, rzeźby z metali szlachetnych, spinki do krawatów,
spinki do mankietów, srebro, statuetki z kamieni szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, stopy złota, szafiry, szkatułki na biżuterię, szmaragdy,
szpilki biżuteryjne, sztabki złota, sztabki metali szlachetnych,
topaz, trofea powlekane metalami szlachetnymi, wisiorki
biżuteryjne, wisiorki [klejnoty], wyroby biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zegarki, zegary, złoto,
ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych, ozdoby
ścienne z metali szlachetnych, medale wykonane z metali
szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, wisiorki
do kluczy z metali szlachetnych, różańce.
(210) 526544
(220) 2021 03 22
(731) GRALKA MARTYNA AVENUE ESTETIC, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) AVENUE ESTETIC
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne,
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi pielęgnacji
urody, Doradztwo dotyczące urody, Udzielanie informacji
o urodzie, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja urody, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi
farbowania rzęs, Usługi farbowania brwi, Usługi koloryzacji
rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi salonów piękności, Usługi tatuażu brwi, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, Usuwanie cellulitu z ciała, Usługi w zakresie
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zabiegów upiększających, Usługi przedłużania rzęs, Usługi
podkręcania rzęs, Zabiegi depilacyjne, Masaż, Doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
Zabiegi złuszczające twarzy i ciała, Powiększanie i modelowanie ust kwasem hialuronowym, Wypełnianie zmarszczek
hialuronowym, Usługi kosmetologii estetycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

526548
(220) 2021 03 23
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
Z GRUNTU DOBRE SOKOŁÓW ROŚLINNY

Nr ZT18/2021

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów:
produkty toaletowe, kosmetyki, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji i zdobienia paznokci,
sztuczne paznokcie, kleje do paznokci, lakiery do paznokci,
odżywki do paznokci, środki do usuwania lakierów do paznokci, preparaty do ścierania i polerowania paznokci, preparaty i żele do pielęgnacji i utwardzania paznokci, emulsje
i preparaty do wzmacniania paznokci, kremy do rak i paznokci, kremy i odżywki do pielęgnacji skóry dłoni i paznokci,
podkłady do lakierów do paznokci, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, brokat do paznokci, sztuczne paznokcie, pędzle
do stylizacji paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, narzędzia do obcinania i polerowania paznokci oraz
wycinania skórek, preparaty do dezynfekcji skóry, lampy
LED kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji paznokci, kleje
do sztucznych rzęs, sztuczne rzęsy, preparaty do depilacji.
526561
(220) 2021 03 23
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRSKIE SPECJAŁY z Sanoka
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526551
(220) 2021 03 23
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
Z GRUNTU DOBRE SOKOŁÓW ROŚLINNY

(531) 24.17.02, 26.13.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 Mleko, Śmietana, Jogurt, Kefir, Masło, Sery,
Produkty mleczarskie.
526563
(220) 2021 03 23
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRSKIE SPECJAŁY z Zakopanego
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526554
(220) 2021 03 23
SOCHA ŁUKASZ PH SOCHA, Zgierz
(znak słowno-graficzny)
CARULAN

(531) 01.15.15, 24.17.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 Mleko, Śmietana, Jogurt, Kefir, Masło, Sery,
Produkty mleczarskie.
526568
(220) 2021 03 23
FESTIWAL WISŁOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁOUJŚCIE

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie
[wydrukowane], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Broszury, Materiały piśmienne, Podstawki na stół papierowe, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne
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i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat
w działalności artystycznej, Usługi marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe, Produkcja widowisk, Organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć
[rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210)
(731)
(540)
(540)

526569
(220) 2021 03 23
SKOWROŃSKI MAREK MASKO, Piła
(znak słowno-graficzny)
3L APARTMENTS

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowania na urlop, Wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Dobór personelu [dla osób
trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Gromadzenie informacji na temat personelu, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Biura pośrednictwo
pracy, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu,
Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy
tymczasowej, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, Wyszukiwanie miejsc
pracy, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas
określony, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych,
Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], Zarządzanie
personelem.
526586
(220) 2021 03 24
ONE SHOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTERMINATOR

(210)
(731)

526570
(220) 2021 03 23
JENCZMYK DAWID, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
fabryka gentlemenów

(531) 15.07.01, 09.07.25, 16.03.13, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, Usługi męskich salonów
fryzjerskich.
(210)
(731)
(540)
(540)
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526585
(220) 2021 03 24
SCHAUDER ROMAN BAUPERSONAL, Jaśkowice
(znak słowno-graficzny)
BAU PERSONAL

(531) 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi rejestrowania pracowników, Usługi
w zakresie relokacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych,

(531) 16.03.25, 02.09.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Aerozole czyszczące,
Deozodoranty dla zwierząt, Odświeżacze zapachów dla
zwierząt, Spraye do ciała, Szampony, Szampony dla zwierząt,
Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
Żrące środki czyszczące, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 5 Spraye antybakteryjne, Spraye do dezodoryzacji powietrza, Insektycydy, Insektycydy do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do kontroli insektów, Środki do mycia
psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [insektycydy],
Środki odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszające
insekty, Lepy na muchy, Mole [Papier przeciw -], Środki odstraszające mole, Kulki na mole, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty
do zwalczania myszy, Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze do zabijania
szkodników, Preparaty hamujące rozwój larw, Produkty
do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery, Proszki
do zabijania pcheł, Środki do tępienia much, Środki do tępienia pcheł, Środki do tępienia szkodników, Środki przeciwko
gryzoniom, Środki przeciwrobacze, Środki odstraszające dla
zwierząt, Środki odstraszające komary, Środki odstraszające
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owady dla ludzi, Środki odstraszające owady dla zwierząt,
Środki odstraszające zwierzęta, Środki wabiące owady, Trutki na szczury, Płyn odstraszający muchy, Środki do zwalczania pająków, Zawieszki odstraszające owady, Spirale
odstraszające komary, Fumiganty, Odświeżacze powietrza,
Odświeżacze powietrza w sprayu, Dezodoranty do butów,
Dezodoranty do dywanów, Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty do młynków do odpadków, Dezodoranty, inne niż
dla ludzi lub zwierząt, Dezodoranty łazienkowe, Materiały
pochłaniające zapachy, Preparaty neutralizujące zapachy
do użytku na odzieży i tekstyliach, Preparaty do odświeżania
powietrza, Uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, Obroże
przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Obroże przeciwpchelne, Środki owadobójcze,
Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Plastry przeciw komarom dla
niemowląt, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym
owady, Środki odstraszające komary do nakładania na skórę,
Środki odstraszające owady, Lep na muchy [taśmy], Opaski
na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owady, Spraye odświeżające do pomieszczeń, Płynne opatrunki
w sprayu.
526588
(220) 2021 03 24
WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,
Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG BOHATERÓW
(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.16, 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

526589
(220) 2021 03 24
WORK CARPEDIEM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków
(540) (znak słowny)
(540) WORK CARPEDIEM POLAND
(510), (511) 35 Usługi rejestrowania pracowników, Usługi
w zakresie relokacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych,
Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Dobór personelu [dla osób
trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Gromadzenie informacji na temat personelu, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Pośrednictwo pracy
(Biura -), Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu,
Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy
tymczasowej, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Zarządzanie
personalne (Doradztwo w zakresie -), Wyszukiwanie miejsc
pracy, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas
określony, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
(210)
(731)

Nr ZT18/2021

Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych,
Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], Zarządzanie
personelem.
(210) 526595
(220) 2021 03 24
(731) GAJ GRZEGORZ, Krzeszowice
(540) (znak słowny)
(540) PAGANINI
(510), (511) 39 Transport, Transport drogowy, Transport samochodowy, Krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków samochodami ciężarowymi, Transport kolejowy, Transport lotniczy, Transport lądowy, Transport morski, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport pasażerski, Logistyka
transportu, Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, Usługi tranzytowe, Maklerstwo transportowe, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Organizowanie transportu, Organizowanie i świadczenie usług
transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, Organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, Udostępnianie danych związanych z metodami
transportu, Udostępnianie danych związanych z rozkładami
jazdy, Rezerwacja transportu, Usługi informacyjne związane
z transportem towarów, Spedycja krajowa i międzynarodowa, Pakowanie artykułów do transportu, Dzielenie na części
i przepakowywanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie
sprzętu i obiektów magazynowych, Magazynowanie i składowanie towarów, Przechowywanie ładunku, Składowanie
ładunków, Składowanie towarów, Usługi agencji spedycyjnych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, Przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie
środków transportu, Wynajmowanie samochodów, zwłaszcza ciężarowych, magazynów, miejsc parkingowych.
526599
(220) 2021 03 24
ESJOT STANISŁAW JANOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TACK ROOM
(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe pojemniki do przechowywania,
Drobne wyroby metalowe, 12 Pojazdy i środki transportu,
18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(210) 526620
(220) 2021 03 24
(731) PIESIEWICZ BRUNO, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) THOR
(510), (511) 13 Tłumiki do broni, Tłumiki do broni palnej.
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(210) 526623
(220) 2021 03 24
(731) ZAWADZKI TOMASZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) OPTONICA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem.
526626
(220) 2021 03 24
FARADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARADA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05
(510), (511) 12 Drony dostawcze, Drony, Drony cywilne,
Drony ratownicze, Drony wojskowe, Drony wyposażone
w kamerę.
526629
(220) 2021 03 25
ORLE MONT - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzemeszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB ORLE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa, Gazy płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych, Gazy płynne do stosowania do celów
domowych, Benzyna silnikowa, Olej napędowy, Oleje opałowe zawierające dodatki, Oleje opałowe z torfu, Oleje przemysłowe będące olejami do hartowania, Oleje przemysłowe
do smarowania powierzchni, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Oleje silnikowe, Parafina, Mineralne paliwo silnikowe,
Paliwo lotnicze, Smary, Biopaliwa, 35 Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi reklamy prasowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej następujących towarów: paliwa, benzyna,
olej napędowy, oleje opałowe zawierające dodatki, oleje
opałowe z torfu, oleje przemysłowe będące olejami do hartowania, oleje przemysłowe do smarowania powierzchni,
oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje silnikowe, smary
do samochodów, oleje do silników samochodowych, oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, oleje do samochodowych przekładni głównych, preparaty do impregnacji wodoodpornej w postaci olejów do samochodowych
układów zapłonowych, samochodowe smary do silników
samochodowych, akcesoria samochodowe i motoryzacyjne,
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37 Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi myjni pojazdów,
Usługi stacji obsługi samochodów, Smarowanie pojazdów,
Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], Usługi wymiany oleju samochodowego, Naprawy samochodów,
Usługi stacji naprawy pojazdów, Naprawy przyczep, Wymiana opon, Naprawa opon, Konserwacja i naprawa opon,
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi
barów i restauracji, Usługi kawiarni, Usługi hotelowe.
526630
(220) 2021 03 25
FINEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virtual Accounting.pl Nowoczesna Księgowość

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Administrowanie listami płac
na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane prowadzenie
rachunkowości.
(210)
(731)
(540)
(540)

526632
(220) 2021 03 25
CICHOCKI MARCIN KUŹNIA TREŚCI, Lublin
(znak słowno-graficzny)
Kuźnia Treści

(531) 27.05.01, 29.01.14, 14.07.04
(510), (511) 35 Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Usługi edycji tekstów, Redagowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowanie materiałów
reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych,
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Produkcja
filmów reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Reżyserowanie filmów reklamowych, Świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Usługi współpracy
z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Badania w zakresie reklamy, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
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mie stron internetowych, Optymalizacja stron internetowych,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
41 Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Konsultacje edytorskie,
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie publikacji on-line, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania blogów,
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Wydawanie audiobooków, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań, Zapewnianie
kursów szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Organizacja szkoleń, Szkolenia w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Produkcja
filmów szkoleniowych.
526633
(220) 2021 03 25
SUNEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun-Expert
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 02.01.23
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen energii, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Pomoc
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów
badania sprawozdań finansowych, 40 Usługi wytwarzania
energii, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru,
Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej,
Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej,
42 Audyt energetyczny, Badania w dziedzinie energii, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Doradztwo
w zakresie oszczędności energii, Usługi doradcze dotyczące
zużycia energii, Usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, Usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
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wania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów
energii słonecznej, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
Doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię.
526634
(220) 2021 03 25
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) ATP
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Silniki do samochodów, Części konstrukcyjne do samochodów, Ciężarówki, Samochody dostawcze, Samochody, Naczepy, Przyczepy, 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Naprawy przyczep, Naprawa ciężarówek, Serwisowanie
pojazdów dostawczych.
(210)
(731)

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

526635
(220) 2021 03 25
WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA, Szydłów
(znak słowno-graficzny)
KETCHUP SZYDŁOWSKI śliwkowy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 30 Ketchup, Przyprawy spożywcze składające
się głównie z ketchupu i salsy.
(210) 526636
(220) 2021 03 23
(731) NOWAKOWSKI DARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RAYA
(510), (511) 25 T-shirty z krótkim rękawem.
(210) 526640
(220) 2021 03 23
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) FANTASMINO
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne
do stosowania u ludzi, Preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 Inhalatory do użytku
medycznego.
(210) 526644
(220) 2021 03 25
(731) SYKUŁA JAKUB, Pęchcin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JS.COOLING.more than cooling

(531) 01.15.17, 15.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Systemy regałów [struktury] metalowe
do magazynowania, 7 Urządzenia do transportowania,
11 Maszyny chłodnicze, Gabloty chłodnicze, Wyciągi [wentylacja], Urządzenia wentylacyjne, Instalacje wentylacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Elektryczne wentylatory
okienne, Instalacje do wentylacji, Urządzenia do wentylacji,
Wentylatory dachowe, Wentylatory sufitowe, Wentylatory radialne, Wentylatory stołowe, Wentylatory wywiewne,
Wentylatory elektryczne, Wentylatory osiowe, Wentylatory
ssące, Wentylatory pokojowe, Wentylatory eoliczne, Wentylatory wyciągowe, Klimatyzatory, Klimatyzatory pokojowe, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne,
Agregaty klimatyzacyjne, Filtry do klimatyzacji, Ciśnieniowe
zbiorniki wody, Zbiorniki ciśnieniowe wody, Zbiorniki wody
pod ciśnieniem, Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 37 Instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń do klimatyzacji
do czystych pomieszczeń [clean room], Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja
urządzeń do klimatyzacji, 39 Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych,
41 Szkolenia personelu, Usługi szkolenia dla personelu,
Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 42 Projektowanie techniczne i doradztwo,
Doradztwo technologiczne, Doradztwo techniczne, Doradztwo w zakresie technologii filtracji.
526646
(220) 2021 03 24
BIO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAMED
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Cyjanamid wapniowy (nawóz), Fosforany (nawozy), Gips do stosowania jako nawóz, Guano (nawóz ptasi),
Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy z mączki rybnej, Organiczne pozostałości pofermentacyjne (nawóz), Sole (nawozy), Superfosfaty (nawozy), Torf (nawóz), Wodorosty (nawóz),
Żużel (nawóz).
(210) 526649
(220) 2021 03 25
(731) PIERZCHAŁA HALINA FORUM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Forum Design Cards
(510), (511) 16 Karty w postaci kart pocztowych, karty w postaci zawiadomień jako artykuły piśmienne, 40 Drukowanie
offsetowe, obróbka papieru.
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526650
(220) 2021 03 25
BEYER-WYGOŃSKA SYLWIA VITA DIET CATERING
DIETETYCZNY, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vita Diet Catering Dietetyczny

(210)
(731)

(531) 11.03.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
526653
(220) 2021 03 25
ALLURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓŁWINNI TU WINO MYŚLI O TOBIE

(210)
(731)

(531) 19.07.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wina,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wina, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów do wina, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów do wina, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków zawierających wino,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków zawierających wino.
(210)
(731)
(540)
(540)

526654
(220) 2021 03 25
CUDNA EMILIA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Boogie

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne, Akcesoria muzyczne.
(210) 526661
(220) 2021 03 24
(731) SZYDŁOWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SIĘSTROJĘ by Anna Szydłowska

(531) 09.03.14, 27.05.01, 09.03.09
(510), (511) 25 Odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, niemowlęca, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, akcesoria odzieżowe, akcesoria mody, bielizna osobista
damska, bielizna osobista męska, bielizna osobista dziecięca,
piżamy, Odzież ze skóry, okrycia wierzchnie damskie, okrycia
wierzchnie męskie, okrycia wierzchnie dziecięce, w tym prochowce, peleryny, pelisy, poncza, Nakrycia głowy damskie, nakrycia głowy męskie, nakrycia głowy dziecięce, apaszki, szaliki,
Paski, Pasy do pończoch, Turbany, Woalki, Pasy do przechowywania pieniędzy, Płaszcze kąpielowe, Wyroby pończosznicze,
pończochy, rajtuzy, skarpetki, pończochy wchłaniające pot,
potniki, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym
palcem, Śliniaki nie papierowe, Stroje kąpielowe, płaszcze kąpielowe, Stroje plażowe, Stroje na maskaradę, Togi, Obuwie
i akcesoria do obuwia, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie programami lojalności
konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
Obsługa programów lojalnościowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami
lojalnościowymi, Organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień on-line, Skomputeryzowane zamówienia towarów,
Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi
agencji importowe -eksportowych, Usługi aukcyjne on-line
za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne on-line, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowe
- eksportowe, Usługi klubów klienta dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi marketingowe,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
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on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z e sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych
dotyczących lojalności klientów, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

526672
(220) 2021 03 25
URBAŃSKI JAKUB, Skaryszew
(znak słowno-graficzny)
PLAYBOYS

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 Produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji,
aranżacji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej,
pisanie piosenek, organizowanie i prowadzenie koncertów
muzycznych usługi prezenterów muzyki, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie balów i przyjęć okolicznościowych, produkcja muzycznych programów radiowych i telewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie widowisk
muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe - koncerty muzyczne, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
artystyczne estradowe, usługi związane z dyskotekami.
(210)
(731)
(540)
(540)

526673
(220) 2021 03 25
URBAŃSKI JAKUB, Skaryszew
(znak słowno-graficzny)
PLAYBOYS
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(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji,
aranżacji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej,
pisanie piosenek, organizowanie i prowadzenie koncertów
muzycznych usługi prezenterów muzyki, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie balów i przyjęć okolicznościowych, produkcja muzycznych programów radiowych i telewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie widowisk
muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe - koncerty muzyczne, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
artystyczne estradowe, usługi związane z dyskotekami.
(210) 526679
(220) 2021 03 25
(731) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie
(540) (znak słowny)
(540) AMIRA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzone szkło), Meble łazienkowe, Ramy, Żaluzje do wnętrz oraz
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
Barki [meble], Biurka i stoły, 35 Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami.
(210) 526685
(220) 2021 03 25
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) okovita Buh
(510), (511) 33 Okowita.
(210) 526686
(220) 2021 03 25
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) wódka Buh
(510), (511) 33 Wódka.
(210) 526688
(220) 2021 03 25
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) buh
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Kosmetyki, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Woda kolońska, Antyperspiranty, Balsamy, inne niż
do celów medycznych.
(210) 526689
(220) 2021 03 25
(731) PALIKOT JANUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Palikot
(510), (511) 32 Piwo, Słód, Produkty piwowarskie, Woda,
Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki,
Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe,
Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla sportowców,
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje warzywne, Napoje półmrożone, Napoje witaminizowane, Preparaty do sporządzania likierów, 33 Wyroby alkoholowe,

83

Napoje alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados,
Nalewki, Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake,
Sangria, Sznaps, Whisky, Wina, Wódki.
(210)
(731)
(540)
(540)

526693
(220) 2021 03 25
PAWLIK-BAGSIK JOANNA BUONO, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Buono

(531) 11.03.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 33 Wino, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
526694
(220) 2021 03 25
UROLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krościenko Wyżne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Sobieraj
(210)
(731)

(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
526695
(220) 2021 03 25
INTILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) intilio
(510), (511) 42 Projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów
informatycznych.
(210)
(731)

(210) 526697
(220) 2021 03 25
(731) WINNICKI MICHAŁ ENTERTAINMENT, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ANTENA TV
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Emisja abonowanych programów telewizyjnych, Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, Emisja i transmisja programów
telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], Emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Emisja telewizyjna, Emisja treści wideo,
Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji,
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Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej,
Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów,
Interaktywne usługi teletekstowe, Nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
finansowych przez telewizję, Nadawanie informacji finansowych przez satelitę, Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie
programów telewizji kablowej, Nadawanie programów w telewizji, Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów związanych
z telezakupami, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie
symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych,
Usługi transmisyjne, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień
na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)

526701
(220) 2021 03 25
SZPAKOWSKI MACIEJ, Roszków
(znak słowno-graficzny)
HEMPOVITA

cyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy
do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, Środki medyczne przeciw poceniu
się, Płyny do przemywania oczu, Sole kąpielowe do celów leczniczych, Pomadki do celów leczniczych, Preparaty
do usuwania grzybicy, Preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Zakwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup,
Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Drób,
Dziczyzna, Pasztety z wątróbki, Buliony, Sałatki warzywne,
mięsne, Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie z mięsa i jego
substytutów, Parówki, Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Mleko odtłuszczone, Mleko
sojowe, Mleko ryżowe, Jaja ptasie i produkty z jaj, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy, Środki toaletowe, Olejki
eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Maści [nielecznicze], Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji i upiększania włosów, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust,
Preparaty do opalania, Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty i dodatki do kąpieli, Mydła i żele, Środki perfumeryjne i zapachowe, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, Preparaty do depilacji i golenia, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Środki zapachowe do celów domowych,
Środki do czyszczenia pojazdów, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb i luster, Preparaty do polerowania, Środki
do nadawania połysku, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Preparaty do prania, zmiękczania tkanin,
Środki wybielające, Wata do celów kosmetycznych, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Wyroby farmaceutyczne,
Preparaty i artykuły higieniczne, Leki, Żywność i substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Maści lecznicze, Konopie do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Witaminy, Zioła
lecznicze, Wywary do celów farmaceutycznych, Herbaty
lecznicze, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe, Lecznicze ekstrakty ziołowe, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Preparaty diagnostyczne, Środki dezynfek-
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526702
(220) 2021 03 25
SZPAKOWSKI MACIEJ, Roszków
(znak słowno-graficzny)
INSWAY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży towarów: kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, preparaty do opalania oraz po opalaniu do celów kosmetycznych, środki do higieny jamy ustnej, preparaty i dodatki
do kąpieli, mydła i żele, środki perfumeryjne i zapachowe,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry oraz oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, nielecznicze środki czyszczące do higieny intymnej, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, środki zapachowe do celów domowych, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki
do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do prania i zmiękczania tkanin,
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży towarów: wyroby
farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, żywność
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze
wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usu-
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wania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Usługi sprzedaży towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży oraz obuwia i nakryć głowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ochraniacze ciała do użytku
sportowego, ochraniacze na łokcie i nadgarstki do użytku
sportowego, nagolenniki oraz nakolanniki do użytku sportowego, ochraniacze do uprawnia sportu, ochraniacze na ramiona i łokcie do użytku sportowego, ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom - artykuły sportowe, suspensoria
dla sportowców, Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożywcze, parówki, nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, mleko odtłuszczone, mleko
sojowe, mleko ryżowe, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne,
oliwa z oliwek, masła, zakwas do sporządzania zup, składniki
do sporządzania zup, ekstrakty mięsne, mięso i wyroby mięsne, wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony,
sałatki warzywne, 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, Usługi sprzedaży towarów: kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady,
słodycze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby ze skrobi
oraz ziaren przetworzonych, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe artykuły
śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane oraz owsiane i zbożowe, kasze spożywcze, batony
zbożowe i energetyczne, cukierki, batony, 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, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, przekąski ryżowe, przekąski makaronowe, przekąski czekoladowe,
przekąski z muesli, przekąski - słodycze zawierające ziarna lub
orzechy lub owoce, grzanki, Usługi sprzedaży towarów: napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody
niegazowane i gazowane, wody mineralne, wody stołowe,
wody sodowe, soki, napoje i nektary, sorbety(napoje), napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje proteinowe,
napoje węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów oraz kawy lub 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, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, karmy i pasze dla zwierząt,
ściółka dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, przynęta niesztuczna, świeże owoce,
świeże orzechy, świeże warzywa i zioła, świeże grzyby, rośliny i kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, słód
i zboża nieprzetworzone, darń naturalna, Usługi doradztwa
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Pokazy
towarów, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Promocja
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sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, Usługi agencji marketingowej, Usługi agencji
reklamowej, Badania rynku, marketingowe, opinii publicznej, Opinie - sondaże, Public relations, Agencje informacji
handlowej, Usługi wykonywania zdjęć w celach reklamowych, Usługi zarządzania przedsiębiorstwem, Usługi administrowania przedsiębiorstwem, Doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, Organizowanie targów, wystaw i kongresów
w celach handlowych oraz reklamowych, 45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie
własności intelektualnej, Usługi prawne, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Sporządzanie ekspertyz
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi lobbistyczne, inne niż w celach handlowych, Usługi doradztwa w zakresie lobbingu, Alternatywne
rozwiązywanie sporów, Mediacje, Usługi arbitrażu.
526703
(220) 2021 03 24
TERRA H4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) BELLA CIAO
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych,
Balsamy inne niż do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetyczny, Geraniol do użytku kosmetycznego,
Henna (barwnik kosmetyczny), Henna w proszku, Kamienie do wygładzania stóp, Kleje do celów kosmetycznych,
Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Kosmetyki organiczne, Aromaty (olejki eteryczne), Aromatyczne olejki eteryczne, Kadzidła zapachowe oczyszczające,
Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy
do celów kosmetycznych, Balsamy samoopalające (kosmetyki), Baza pod makijaż, Bazy pod makijaż w postaci past,
Biały puder kosmetyczny do twarzy, Błyszczyk do ust, Błyszczyki do ust, Błyszczyki do ust (kosmetyki), Brokat do twarzy,
Brokat do twarzy i ciała, Brokat kosmetyczny, Brwi (Ołówki
do -0, Cienie do powiek, Etui na szminkę, Eyelinery, Eyelinery (kosmetyki), Eyelinery w ołówku, Farby do ciała, Fluid
do makijażu, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Korektor do twarzy, Mydła kosmetyczne, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła nielecznicze, Aromatyczne olejki do kąpieli,
Kryształki do kąpieli nielecznicze, Olejki do kąpieli do celów
kosmetycznych, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze
żele do kąpieli, Dezodoranty, Balsamy do ciała, Balsamy dla
celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsamy do rąk, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy
do ust, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Baza
pod makijaż, Baza podkładowa do paznokci, Bibułki z pudrem do twarzy, Balsam do włosów, Balsamy do brody, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Farby do włosów, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki do włosów,
Kremy do pielęgnacji włosów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Olejki do golenia, Emulsje do depilacji, Płyn do golenia, 44 Dopinanie włosów (przedłużanie, zagęszczanie),
Analiza kolorów (usługi kosmetyczne), Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone
(210)
(731)
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za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo
męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja
urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Laserowe usuwanie tatuaży.
(210)
(731)
(540)
(540)

526714
(220) 2021 03 26
EJSMONT KRZYSZTOF FABRYKA HAFTU, Ełk
(znak słowno-graficzny)
fabryka haftu

(531) 09.05.02, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w szczególności świadczone on-line, haftowanych aplikacji, dystynkcji,
emblematów, herbów, identyfikatorów, naszywek w tym
strzeleckich, sportowych, wojskowych oraz wykorzystywanych w innych służbach mundurowych, 40 Usługi haftowania tekstyliów i odzieży.
(210) 526721
(220) 2021 03 24
(731) OLIVIA STAR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) OLIVIA STAR
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych), Informacja o imprezach
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety],
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne, Wynajmowanie sal
na zebrania, 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Uprawa roślin,
Usługi ogrodnicze.
526727
(220) 2021 03 26
SOLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nędza
(540) (znak słowny)
(540) Kuchelia
(510), (511) 30 Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(210)
(731)
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526730
(220) 2021 03 25
PLATINUM PHARMA RŻANEK SPÓŁKA JAWNA,
Nowy Redzeń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sekret Zdrowia
(210)
(731)

(531)

24.17.09, 26.03.23, 20.05.01, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.24,
27.05.23, 27.01.05, 29.01.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Produkty lecznicze, Środki sanitarne do celów medycznych,
Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa,
Fungicydy, herbicydy, Witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 35 Reklama, Zarządzanie
w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi handlu detalicznego związane
z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, Usługi
sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych,
kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla
zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, Prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodarczych, Udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja o powyższych usługach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja prospektów i próbek, 44 Usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego
i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, Usługi doradcze
dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze
dotyczące farmacji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informacja o powyższych usługach.
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(210)
(731)

526759
(220) 2021 03 26
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GELLWE naturalnie pyszne MALINOWA CHMURKA

(540) OSADA LEŚNA

(531)

(531)

11.01.02, 27.05.01, 26.01.02, 26.11.12, 26.01.18, 25.07.21,
29.01.15
(510), (511) 30 Ciasta, Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
526770
(220) 2021 03 26
WOJCIECHOWSKA MARTYNA AMERICAN HEART,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) American Heart

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, Pasy bezpieczeństwa dla psów do użytku w pojazdach, 18 Obroże dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, Worki,
sakiewki, Obroże dla psów, Smycze dla psów, Pasy do biegania z psem, Szelki dla psa, 20 Posłania dla psów, 28 Zabawki
dla psów.
526774
(220) 2021 03 27
QBIG IRENEUSZ SŁODKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mTower

(210)
(731)

(531)

26.15.09, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.03.01, 26.03.23,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Przenośne konstrukcje metalowe, Wieże [konstrukcje metalowe], Maszty [słupy] metalowe, Metalowe
maszty flagowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Przenośne nadajniki, Przenośne głośniki, Maszty [anteny
bezprzewodowe], Słupy (podpory) metalowe [anteny].
526778
(220) 2021 03 27
OCM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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29.01.12, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 07.01.08,
07.01.09, 05.01.16
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi
agencji importowych, Agencja public relations, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji zakupu, Księgowość, Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku i analizy
biznesowe, Badania rynku do celów reklamowych, Usługi
doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
mieszkaniami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa budynków,
Dzierżawa domów, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Organizowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], Agencje nieruchomości, Finansowanie inwestycji
budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami
w systemie timesharingu, Udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami
budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa
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nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części
budynków, Budowa fundamentów budynków, Wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków,
Budowa galerii, Budowa hal sportowych, Budowa instalacji
wodociągowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Zarządzanie
projektem budowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych,
Budownictwo mieszkaniowe, Konstruowanie budynków
mieszkalnych i handlowych, Usługi tynkowania, 39 Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Wynajmowanie miejsc
parkingowych i garaży dla pojazdów, Wynajem obiektów
i urządzeń magazynowych, Usługi parkingowe, Prowadzenie
parkingów, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi garaży parkingowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, 42 Usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, Opracowywanie projektów budowlanych, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi w zakresie planowania osiedli
mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowania architektonicznego,
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi
inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie
architektury, Opracowywanie badań technicznych, Pomiary
geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg,
Pomiary lub badania geologiczne, Usługi projektowania
wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania budynków, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Kafeterie [bufety], Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji hotelowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych,
Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi w zakresie wynajmu
pokojów, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni
biurowej, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share],
Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie kwater, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.
526784
(220) 2021 03 27
CENDROWSKI ANDRZEJ, CENDROWSKI MAREK,
CENDROWSKI MARIUSZ AMAR CENDROWSCY
SPÓŁKA CYWILNA, Kruklanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAR
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 6 Drut, Drut nieelektryczny pleciony, Drut ze stali, Druty na liny, Drut metalowy [metale nieszlachetne], Druty
naciągowe z metalu, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Wiązania z drutu, Przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
nieelektryczne, Metalowe przewody drutowe do wiązania
przedmiotów, Przewody nieelektryczne i przewody drutowe
z metali nieszlachetnych, Sprężyny z metalu, Sprężyny [drobnica metalowa], 7 Maszyny do wyrobu drutów, Maszyny
do formowania drutu, Wiertła górnicze, Świdry górnicze, Maszyny dla górnictwa, Sita do ziemi [maszyny], Sita [maszyny
lub części maszyn], Przesiewacze, Maszyny do przesiewania,
Przesiewanie (instalacje do -), Maszyny do przesiewania zie-

Nr ZT18/2021

mi, Urządzenia do przesiewania kamienia [maszyny], Wałki
przesiewające [części do maszyn], Sprężyny [części maszyn],
Sprężyny amortyzujące do maszyn, Separatory sitowe wibracyjne [maszyny], Sita stosowane w przemyśle celulozowym
[części maszyn], Sita stosowane w przemyśle papierniczym
[części maszyn], Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewacze
do oddzielania żwiru [części maszyn], Przesiewacze do sortowania rudy [części do maszyn], Przesiewacze do sortowania skał [części do maszyn], Gumowe bieżnie do stosowania
w układach gąsienicowych w maszynach górniczych.
526785
(220) 2021 03 27
TULISZEWSKA-MAŁGORZEWICZ KATARZYNA,
Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) LILOLU
(510), (511) 24 Materiały tekstylne do filtrowania, Tkaniny,
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Materiały do filtrowania [tkaniny], Tkaniny do filtrowania, 25 Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)

(210) 526788
(220) 2021 03 28
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Audio Communication
(510), (511) 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Wynajem powierzchni, czasu
i materiałów reklamowych, 41 Muzyczne usługi wydawnicze.
526793
(220) 2021 03 29
KLIMA-VENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMAVENTA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Montaż,
naprawa oraz serwisowanie instalacji odnawialnych źródeł
energii, Montaż, naprawa oraz serwisowanie pomp ciepła,
rekuperatorów, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, Montaż instalacji do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji ciepło i zimnochronnych, Usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy
instalacji centralnego ogrzewania i gazowego, Usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji sanitarnych,
Usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji
elektrycznych, usługi pomiaru sieci elektrycznych, Usługi
konserwacji sieci komputerowych, systemów alarmowych
i antywłamaniowych, Generalne wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi
budowlane wykończeniowe, Usługi w zakresie montażu,
naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów sterujących
i kontrolnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz instalacji grzewczych i gazowych.
(210)
(731)

526794
(220) 2021 03 29
OXYLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OxyChem

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 9 Maski ochronne, Okulary ochronne, Obuwie
ochronne, Osłony ochronne na twarz, Odzież ochronna
chroniąca przed urazami, Odzież ochronna o dużej widoczności, Odzież do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi,
Odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych,
Kombinezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom],
Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, 25 Kombinezony, Okrycia robocze [kombinezony], Maski
ochronne [odzież], Odzież ochronna zakładana na ubrania.
526795
(220) 2021 03 26
MTS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTS INVEST

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Dzierżawa lub wynajem
budynków, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Usługi związane
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Finansowanie inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie kapitału,
Pobieranie czynszu, Usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 Budowa budynków
na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Konsultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany,
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja
i naprawa wyposażenia budynków, Usługi budowlane i kon-
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strukcyjne, Informacja budowlana, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa dróg, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
budowlanej, Badania technologiczne związane z przemysłem
budowlanym, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych,
Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo
w zakresie projektów budowlanych, Doradztwo techniczne,
Opracowywanie projektów budowlanych, Inspekcja budowlana [oględziny], Planowanie budowy nieruchomości, Projektowanie budowlane, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi architektoniczne, Projektowanie architektoniczne, Przygotowywanie projektu architektonicznego,
Przygotowywanie planów architektonicznych, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi profesjonalne związane
z projektami architektonicznymi, Usługi doradcze w zakresie
planowania architektonicznego, Projektowanie sieci dróg.
(210)
(731)
(540)
(540)

526796
(220) 2021 03 26
OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
zooapteka.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.01, 03.06.03
(510), (511) 5 Obroże przeciw pchłom, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, 35 Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie zamówień online,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
Usługi przetwarzania danych online, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych.
526797
(220) 2021 03 26
BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurdowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BodyTec20 Trening Personalny
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Gimnastyka [instruktaż], Kluby zdrowia [poprawianie kondycji], Wypożyczanie sprzętu
sportowego, Imprezy sportowe.
526799
(220) 2021 03 26
LECZKOWSKA MAŁGORZATA SZMARAGDOWA CAFE,
Gdynia
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 43 Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Restauracje, Samoobsługa (restauracje -),
Stołówki, Usługi barowe, Kafeterie (bufety).
(210)
(731)
(540)
(540)

526800
(220) 2021 03 29
PACYŃSKI HENRYK PPH ALIAP, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
ALiAP PACYŃSKI

Nr ZT18/2021

instalacji techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
i materiałów reklamowych, organizacja wystaw handlowych
i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, materiałów budowlanych metalowych
i z metali kolorowych, instalacji i wyposażenia sanitarnego,
urządzeń do techniki grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej,
kotłów elektrycznych i gazowych, grzejników, zasobników
ciepłej wody użytkowej, materiałów i aparatów oświetleniowych, sprzętu oraz dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, armatury do przewodów oraz produktów
odnawialnych źródeł energii w branży techniki grzewczej,
instalacyjnej, sanitarnej i wentylacyjnej, Usługi pośrednictwa
handlowego, 37 Usługi budowlane, instalacja, konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej,
wentylacyjnej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej.
526813
(220) 2021 03 29
INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ik.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 24 Narzuty na łóżka, Obrusy, Bielizna stołowa
i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna pościelowa, Zasłony,
Pościel, Pokrowce i narzuty na meble, Prześcieradła, Ręczniki,
Sztandary, Tkaniny, Serwetki tekstylne, Dzianina, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy.
(210) 526808
(220) 2021 03 26
(731) KOSSOWSKI ROCH, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) G’Onion
(510), (511) 25 Odzież, Ubrania codzienne, Dzianina [odzież],
Kurtki, Koszulki, Legginsy, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie[odzież], Koszule, Obuwie, Piżamy, Swetry, Szaliki, Wyprawki dziecięce [odzież], Szlafroki, Spódnice, Stroje plażowe,
Stroje przeciwdeszczowe, Bielizna osobista, Skarpetki, Maski
na oczy do spania, Krawaty, Berety.
526811
(220) 2021 03 29
INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instal konsorcjum
(210)
(731)

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, Złączki
metalowe do rur, Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 11 Instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, Kotły grzewcze, kotły elektryczne
i gazowe, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia
wentylacyjne, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
sanitarne wyposażenie wodociągowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
35 Badanie rynku, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie wyrobów instalacyjnych oraz

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, Złączki
metalowe do rur, Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 11 Instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, Kotły grzewcze, kotły elektryczne
i gazowe, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia
wentylacyjne, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
sanitarne wyposażenie wodociągowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe,
35 Badanie rynku, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie wyrobów instalacyjnych oraz
instalacji techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
i materiałów reklamowych, organizacja wystaw handlowych
i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, materiałów budowlanych metalowych
i z metali kolorowych, instalacji i wyposażenia sanitarnego,
urządzeń do techniki grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej,
kotłów elektrycznych i gazowych, grzejników, zasobników
ciepłej wody użytkowej, materiałów i aparatów oświetleniowych, sprzętu oraz dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, armatury do przewodów oraz produktów
odnawialnych źródeł energii w branży techniki grzewczej,
instalacyjnej, sanitarnej i wentylacyjnej, Usługi pośrednictwa
handlowego, 37 Usługi budowlane, instalacja, konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej,
wentylacyjnej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, sanitarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej.
(210) 526814
(220) 2021 03 29
(731) JOCZ TYMOTEUSZ, Ryn
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Ant House

(531) 03.13.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań, Usługi
wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu mieszkań, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.
(210)
(731)
(540)
(540)

526822
(220) 2021 03 29
TRUCHAN ELŻBIETA BACÓWKA, Witów
(znak słowno-graficzny)
BACÓWKA na polanie Biały Potok

(531) 03.04.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 29 Sery dojrzewające, Ser twardy, Ser wędzony,
Ser owczy, Produkty serowarskie, Przetworzony ser, Mieszanki serowe, Świeży biały ser, Suszona serwatka, Sery topione,
Ser mieszany, Ser pleśniowy, Ser miękki, Biały ser, Ser twarogowy, Ser śmietankowy, Ser z ziołami, Ser z przyprawami, Ser
typu twarogowego, Miękkie dojrzałe sery, Biały miękki ser
twarogowy, Przekąski na bazie sera, Ser o niskiej zawartości
tłuszczu, Biały ser z chudego mleka [quark], Sery świeże niedojrzewające, Ser francuski Cancoillotte, Serek mascarpone,
Serwatka, Starty ser.
(210) 526827
(220) 2021 03 29
(731) BRZOZOWSKA RENATA AREN ART, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARENART FOREVER
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu,
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy -), Przyrządy chronologiczne, Przyrządy
zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Agaty, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Agat [surowy], Chalcedon, Cyrkonia, Diament [nieobrobiony], Diamenty, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut metalowy [metale szlachetne], Drut złoty [biżuteria],
Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacja gagatu, Imitacja złota, Imitacje kamieni szlachetnych,
Imitacje pereł, Iryd, Iryd i jego stopy, Jadeity, Kaboszony
do wyrobu biżuterii, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne nieobrobione
i półobrobione oraz ich imitacje, Kamienie szlachetne w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], Klejnoty, Klejnoty szlachetne i półszlachetne, Koraliki
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do robienia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty,
Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naturalne
kamienie szlachetne, Nici [druciki] z metali szlachetnych, Nici
z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych [biżuteria],
Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, Osm, Osm i jego
stopy, Oszlifowane diamenty, Pallad, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy
[kółka] pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy
[ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych,
Breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy z kółkiem
ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy z metali szlachetnych,
Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloki do kluczy z imitacji skóry, Breloki do kluczy
ze skóry, Chowane breloki, Chowane breloki do kluczy, Kółka
do kluczy, Kółka do kluczy z metali nieszlachetnych, Kółka
do kluczy, nie z metalu, Kółka na klucze z metali szlachetnych, Łańcuszki do kluczy, Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Metalowe łańcuszki do kluczy, Wisiorki do kluczy
(ozdoby lub breloczki), Wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, Zawieszki do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek
na klucze, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
Dyski ceramiczne do użytku jako symbole wartości, Dzieła
sztuki metalowe [metale szlachetne], Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane z metali
szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Metalowe żetony używane
w komunikacji publicznej, Misbaha [sznury modlitewne],
Monety, Odznaki pamiątkowe, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane
metalami szlachetnymi, Paciorki do medytacji, Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary z metali szlachetnych,
Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Pudełka z metali
szlachetnych, Różańce, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Kolczyki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki,
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki,
Naszyjniki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali
szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi,
Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki
zaręczynowe, Pierścionki złote, Srebrne pierścionki, Stojaki
na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, Dopasowane osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem,
otarciem oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka,
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Bransoletki
charytatywne, Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane
srebrem, Bransoletki pozłacane, Bransoletki przyjaźni, Bran-
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soletki z drewnianych koralików, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Bransoletki z haftowanej
tkaniny [biżuteria], Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria],
Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki,
Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Łańcuszki z metali
szlachetnych na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Srebrne bransoletki, Złote bransoletki.
(210) 526829
(220) 2021 03 29
(731) BRZOZOWSKA RENATA AREN ART, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARENART.PL
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu,
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy -), Przyrządy chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Agaty, Biżuteria i wyroby jubilerskie,
Agat [surowy], Chalcedon, Cyrkonia, Diament [nieobrobiony],
Diamenty, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut metalowy [metale szlachetne], Drut złoty [biżuteria], Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacja gagatu,
Imitacja złota, Imitacje kamieni szlachetnych, Imitacje pereł,
Iryd, Iryd i jego stopy, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii,
Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz
ich imitacje, Kamienie szlachetne w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], Klejnoty, Klejnoty
szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Metale szlachetne, Metale
szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, Naturalne kamienie szlachetne, Nici
[druciki] z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych, Nici
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici
ze złota [biżuteria], Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, Osm, Osm i jego stopy, Oszlifowane diamenty,
Pallad, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria
[ozdoby], Breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby]
z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, Breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy z metali
szlachetnych, Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy,
Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloki do kluczy z imitacji skóry, Breloki
do kluczy ze skóry, Chowane breloki, Chowane breloki do kluczy, Kółka do kluczy, Kółka do kluczy z metali nieszlachetnych,
Kółka do kluczy, nie z metalu, Kółka na klucze z metali szlachetnych, Łańcuszki do kluczy, Łańcuszki do kluczy z metali
szlachetnych, Metalowe łańcuszki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, Zawieszki do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek na klucze, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego,
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Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Dyski
ceramiczne do użytku jako symbole wartości, Dzieła sztuki
metalowe [metale szlachetne], Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła
sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Metalowe żetony używane w komunikacji
publicznej, Misbaha [sznury modlitewne], Monety, Odznaki
pamiątkowe, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi,
Paciorki do medytacji, Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych,
Puchary z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali
szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Różańce, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Kolczyki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki, Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Łańcuszki z metali szlachetnych
na naszyjniki, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki
pozłacane, Pierścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki
w całości z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie),
Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Srebrne pierścionki,
Stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, Dopasowane osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem,
otarciem oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka,
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Bransoletki
charytatywne, Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane
srebrem, Bransoletki pozłacane, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki z drewnianych koralików, Bransoletki z gumy lub silikonu
ze wzorem lub z napisem, Bransoletki z haftowanej tkaniny
[biżuteria], Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi,
Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe
do zegarków, Srebrne bransoletki, Złote bransoletki.
(210) 526834
(220) 2021 03 29
(731) TUFSY, LLC, Miami, US
(540) (znak słowny)
(540) TUFSY
(510), (511) 3 Kosmetyki, 14 Biżuteria, Breloczki do kluczy,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: kosmetyki, biżuteria, breloczki do kluczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526836
(220) 2021 03 29
TUFSY, LLC, Miami, US
(znak słowno-graficzny)
TUFSY

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

27.05.01, 27.05.17, 29.01.14, 09.07.25, 18.03.23, 26.03.04,
26.03.23, 26.11.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, 14 Biżuteria, Breloczki do kluczy,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: kosmetyki, biżuteria, breloczki do kluczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526839
(220) 2021 03 29
LAVEN SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Laven Najwyższa jakość leczenia

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.02.05, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

526840
(220) 2021 03 29
JAKÓBIEC MAGDALENA, Brójce
(znak słowno-graficzny)
COLORI

(210)
(731)
(540)
(540)
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526842
(220) 2021 03 29
JASKULSKA PAULINA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
PY PAULA YASCOOLSKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca.
(210) 526843
(220) 2021 03 29
(731) BORBERG ADAM, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Artel Villa Tarsis
(510), (511) 43 Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem zakwaterowania na urlop, Usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych.
526852
(220) 2021 03 30
GARNA MAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COZY BLANKETS
(210)
(731)

(531) 26.02.18, 26.02.19, 27.05.01
(510), (511) 24 Koce bawełniane.

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

526854
(220) 2021 03 30
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
TIERRA AUFERA

526841
(220) 2021 03 29
GŁOWSKI MAKSYMILIAN, Jarużyn
(znak słowno-graficzny)
Green Touch green side of life

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miodami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nieelektrycznymi zaparzaczami do herbaty, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności.

(531) 01.17.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 526855
(220) 2021 03 30
(731) MAZELA BARTŁOMIEJ ASPEN-LABORATORY, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) XyloMatrix
(510), (511) 16 Karton opakowaniowy, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu,
Opakowania kartonowe, Materiały opakowaniowe wykonane z tektury, Materiały opakowaniowe wykonane z papieru
z recyklingu, Opakowania z tworzyw sztucznych, 35 Usługi
sprzedaży towarów: karton opakowaniowy, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, opakowania kartonowe, materiały opakowaniowe
wykonane z tektury, materiały opakowaniowe wykonane
z papieru z recyklingu, opakowania z tworzyw sztucznych,
arkusze z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania,
celuloza regenerowana do użytku w produkcji, materiał celulozowy w formie płaskiej [półobrobiony], Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności
handlowej, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami usługowymi, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 40 Obróbka drewna,
Przetwarzanie biomasy, Obróbka i przetwarzanie materiałów
z biomasy i celulozy, Obróbka materiałów z biomasy i celulozy w celu produkcji form z biomasy i celulozy, Formowanie
materiałów z biomasy lub celulozy, Recykling i uzdatnianie
odpadów, Udzielanie informacji związanych z obróbką biomasy i celulozy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526856
(220) 2021 03 30
POSTURZYŃSKA KINGA CIAO BELLA, Chełm
(znak słowno-graficzny)
CB oh, ciao bella

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież, 26 Ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne.
526866
(220) 2021 03 30
ATC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) City Port
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi informacyjne i doradcze
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dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Zarządzanie mieszkaniami, Administrowanie sprzedażą,
36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Finansowanie inwestycji
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Sprzedaż obiektów
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Dzierżawa lub wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Organizowanie wynajmu mieszkań, Udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Zarządzanie lokalami
niemieszkalnymi, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Doradztwo w zakresie
inwestycji mieszkaniowych, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Pobieranie czynszu, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, Organizowanie kredytów, 39 Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajem garaży
i miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Usługi przystani
dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], Wynajmowanie
miejsc do cumowania łodzi, Udostępnianie miejsc i sprzętu
do cumowania, Udzielanie informacji w zakresie miejsc do cumowania, Usługi portów dla statków i łodzi, Wypożyczanie barek, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Organizacja i rezerwacja
rejsów, 42 Usługi projektowe związane z nieruchomościami,
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] biurowców
wielopiętrowych.
(210) 526902
(220) 2021 03 30
(731) NASTERSKA IWONA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dr Nasterska
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Organizacja seminariów, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 Analiza kosmetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja urody, Doradztwo
w zakresie urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące
urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi dentystycz-

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Chirurgia, Doradztwo
związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc
stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia
weterynaryjna, Udzielanie informacji na temat stomatologii,
Usługi kliniki dentystycznej, Badania medyczne, Informacja
medyczna, Kliniki medyczne, Medyczne badania osób, Poradnictwo medyczne, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo dietetyczne.
526903
(220) 2021 03 30
4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4CF Surf the future STRANGER FUTURES

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi
doradcze, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym
w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie
przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie segmentacji
rynku, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
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przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym,
w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z zarządzaniem,
Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania -), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania -), Działalność gospodarcza (Specjalistyczne
doradztwo w zakresie -), Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Profesjonalne doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
Usługi doradcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią,
Usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, Usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej,
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, Usługi doradcze w zakresie zarządzania
handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi
doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem,
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, Usługi doradcze w zakresie
analizy biznesowej, Usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, Usługi
doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi
doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie public
relations, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego
za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

526915
(220) 2021 03 31
HOFFMANN KRYSTIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Zalany małż

(531) 03.09.18, 01.15.15, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Kawiarnia, Koktajlbary, Ofero-
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wanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje
samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Snack-bary,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi barów kawowych, Usługi
barowe, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji szybkiej obsługi,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary
bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie
kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje,
Usługi zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Kafeterie
[bufety], Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie
napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Stołówki, Usługi barmanów, Usługi barów
z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów).
(210) 526918
(220) 2021 03 31
(731) MIKITÓW MACIEJ RCCN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) FrederickSzop
(510), (511) 25 Skarpetki, Skarpetki dla niemowląt i małych
dzieci, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki męskie, Skarpetki
sportowe, Skarpetki wełniane, Skarpetki z palcami, Skarpety
do kostek, Skarpety sportowe.
526920
(220) 2021 03 31
STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOCZEK natura

(210)
(731)

Nr ZT18/2021

(531) 06.07.25, 06.19.09, 06.19.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso i wędliny, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Gotowe dania
warzywne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Sałatki gotowe, Gotowe produkty z warzyw, Potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, Gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski
na bazie sera, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych) w szczególności dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane, konserwowane, kiszone, mrożone owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, 30 Gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski składające się
głównie z makaronu, 40 Przetwarzanie żywności i napojów,
Puszkowanie żywności, Konserwowanie żywności, Usługi
pasteryzacji żywności i napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

526929
(220) 2021 03 31
ŻWIRSKI MARIUSZ, Kalinówka
(znak słowno-graficzny)
Bajkowy Dworek PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, Przedszkola, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka].
526949
(220) 2021 03 29
HELIEAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helieast
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 Helikoptery, 39 Transport helikopterowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526957
(220) 2021 03 29
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
express Oriental

Nr ZT18/2021
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(531) 11.01.06, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

526960
(220) 2021 03 29
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
express Oriental

(531) 11.01.06, 26.02.01, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

526964
(220) 2021 03 29
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
express Oriental

11.01.06, 26.02.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13,
08.07.03
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
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sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

526966
(220) 2021 03 29
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
express Oriental

(531)

08.07.03, 11.01.06, 26.02.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(210) 526967
(220) 2021 04 01
(731) GUBAŁA ROBERT METAL-BUD II, Świątniki Górne
(540) (znak słowny)
(540) TOPAZ
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526968
(220) 2021 03 29
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
express Oriental

(531) 11.01.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
526990
(220) 2021 04 01
HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(210)
(731)
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(540) BERGERAC LONDON DRY GIN Special pure gin with
a note of herbs

(531)

19.07.01, 05.07.09, 05.03.20, 24.09.02, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Dżin.

527019
(220) 2021 04 02
IBRIDO KÓSKA SZEWIECZEK SPÓŁKA JAWNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) IBRIDO
(510), (511) 20 Meble, Lustra [meble], Meble biurowe, Meble
do sauny, Meble kuchenne, Meble ogrodowe, 37 Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo lądowe, Budownictwo komercyjne, Budownictwo, Budowa nieruchomości
[budownictwo], Budownictwo podziemne, Budownictwo
przemysłowe, Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo
wodno-lądowe w zakresie nawadniania, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Przygotowanie terenu [budownictwo], 42 Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Planowanie [projektowanie]
biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie]
biur, Planowanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] sklepów,
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie
budynków, Projektowanie budynków opieki zdrowotnej,
Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie
centrów handlowych, Projektowanie czystych pokojów
[pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza], Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie
domów, Projektowanie hal wystawowych.
(210)
(731)

527022
(220) 2021 04 02
POLPROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) POLPROTECT
(510), (511) 9 Maski przeciwpyłowe, Maski ochronne, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu
oddechowego, Maski do oddychania, Maski przeciwgazowe, Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napro-

Nr ZT18/2021

mieniowaniem i ogniem, Maski tlenowe, inne niż do celów
medycznych, 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, Maski do zapobiegania zakażeniom, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski
higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych,
Maski medyczne, Maski na twarz do użytku w chirurgii, Maski
na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski ochronne do użytku przez chirurgów podczas
operacji, Maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, Maski ochronne do użytku przez pracowników
medycznych, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku weterynaryjnego,
Maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, Maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne
na twarz do użytku dentystycznego, Maski ochronne na usta
do użytku dentystycznego, Maski ochronne na usta do użytku weterynaryjnego, Maski ochronne na usta do użytku
medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Maski stosowane przez personel medyczny, Ochronne maski
do oddychania do użytku chirurgicznego, Ochronne maski
do oddychania do użytku medycznego, Ochronne maski
do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku chirurgicznego, Odzież ochronna do celów medycznych,
Odzież ochronna do celów chirurgicznych, Odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, Odzież sterylna do użytku
chirurgicznego, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, Osłony ochronne na twarz do użytku chirurgicznego,
Osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, Maski do sztucznego oddychania, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Chirurgiczne
maski oddechowe, Maski anestezjologiczne, Maski chirurgiczne, Maski na twarz do ochrony przed substancjami toksycznymi do użytku medycznego, Maski na twarz do użytku
w chirurgii dla ochrony przed substancjami toksycznymi, Maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski na twarz do użytku medycznego, 25 Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież].
(210) 527035
(220) 2021 04 05
(731) WOJTYŃSKA EWA ABU, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ABUMED
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Terapia mowy, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Fizjoterapia,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi medyczne,
Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.
527056
(220) 2021 03 29
BINARAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) binar
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero-
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wymi do noszenia na sobie, Automatyczne systemy kontroli
dostępu, Bramy do Internetu rzeczy [loT], Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Elektroniczne systemy wejściowe, Komputerowe oprogramowanie
do chatboxów do symulowania rozmów, Mobilne aplikacje,
Oprogramowania dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aplikacji internetowych, Oprogramowanie
do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako Interfejs programowania aplikacji (APl) Oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], Programy komputerowe do projektowania interfejsów
użytkownika, Programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Analiza danych biznesowych, Analizy i badanie dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Badania
rynku i analizy biznesowe, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe, Ocena możliwości dla
działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badania rynku,
38 Konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, 42 Administracja serwerów, Aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Analizy wykonalności projektu, Badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo projektowe, Doradztwo
specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa Internetowego, Doradztwo w projektowaniu stron Internetowych, Doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, Doradztwo w zakresie programowania komputerów, Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów Komputerowych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo, konsultacje I informacja w zakresie technologii informacyjnych, Ekspertyzy w zakresie technologii, Hosting aplikacji
interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
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sprzętu komputerowego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, Oprogramowanie j a ko usługa [SaaS], Planowanie projektu, Planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych online na rzecz osób trzecich, Profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, Programowanie aplikacji
multimedialnych, Projektowanie baz danych, Projektowanie
graficzne, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych
produktów, Projektowanie i tworzenie stron internetowych
dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych d a osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie
sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie
specyfikacji komputerowych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych,
Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Systemy komputerowe (Analizy -), Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego
logowania dla aplikacji online, Testowanie programów komputerowych, Testowanie sprzętu informatycznego, Testowanie urządzeń, Tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatycznej], Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie
stron internetowych na telefony komputerowe, Tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie
stron elektronicznych, Tworzenie stron głównych dla osób
trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn Internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych z a pośrednictwem strony internetowej,
Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa
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technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, Usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi graficzne, Usługi
projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania
systemów komputerowych, Usługi projektowania w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi
projektowania w zakresie opracowań graficznych, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania stron komputerowych, Usługi w zakresie tworzenia
witryn internetowych, Wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zarządzanie
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zdalne
administrowanie serwerem, Znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich
[debugowanie].
527060
(220) 2021 03 29
HELIEAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HeliEast
(210)
(731)

(531) 24.15.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Helikoptery, 39 Transport helikopterowy.

Nr ZT18/2021

527065
(220) 2021 04 06
MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych,
Kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki
gruntujące w postaci farb, Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk
izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien
tekstylnych do celów budowlanych.
527068
(220) 2021 04 06
MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(210)
(731)

527061
(220) 2021 04 06
MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych,
Kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki
gruntujące w postaci farb, Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk
izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien
tekstylnych do celów budowlanych.

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych,
Kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki
gruntujące w postaci farb, Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk
izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien
tekstylnych do celów budowlanych.
527070
(220) 2021 04 06
MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT18/2021
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(540) MPAlamentti JUSTYR

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych,
Kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki
gruntujące w postaci farb, Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk
izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien
tekstylnych do celów budowlanych.
(210) 527071
(220) 2021 04 06
(731) VPK GROUP NV, Dendermonde, BE
(540) (znak słowny)
(540) VPK
(510), (511) 16 Papier, karton, Tektura falista, Druki, Pudełka
wykonane z tektury falistej, Opakowania z tektury lub papieru, Wszelkiego rodzaju pudła i opakowania z kartonu gładkiego i karbowanego, Kartony do pakowania, Pudełka, Pudełka
do pakowania, Pudełka składane, Pudełka składane na płasko, Pudełka gotowe, Pudełka do przechowywania, Kartony
opakowaniowe do pakowania, Opakowania do pakowania,
Pojemniki do pakowania, Wyściełający papier do opakowań,
Materiały do wytwarzania opakowań z tektury falistej, Materiały posiadające mikrofałdy do pakowania, Opakowania
wielowarstwowe, Opakowania zabezpieczające, Sztywne
materiały do pakowania, Materiały do pakowania z nadrukiem, Torebki do użytku jako materiały do pakowania, Kartki
papieru do pakowania, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Obwoluty na butelki, Opakowania butelkowe,
Spiralnie skręcone pojemniki opakowaniowe, Pakowanie
wiatroszczelne, Szczelne opakowania z tektury, Hermetyczne opakowania z papieru, Opakowania nieprzepuszczające
powietrza, wykonane z tworzyw sztucznych, Papierowe
artykuły do pakowania, Artykuły z tworzyw sztucznych
do pakowania, Artykuły tekturowe do pakowania, Materiały
tekturowe do użycia w pakowaniu, Opakowania kartonowe,
Tuby z tektury, Artykuły z kartonu do celów wystawowych,
Wyroby z tektury do pakowania, Chorągiewki z kartonu, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Arkusze kartonowe
służące jako tablice informacyjne, Tekturowe paki do przenoszenia, Foldery tekturowe, Pudełka kartonowe do użytku domowego, Podstawy kartonowe, Karton w arkuszach,
Pojemniki wysyłkowe z tektury, Organizery do przechowywania z tektury, Kompresowana tektura, Karton z odzysku,
Materiały do owijania, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego obejmujące papier, tekturę, opakowania wykonane
z papieru lub tektury, pudła wykonane z tektury lub papieru,
stoiska ekspozycyjne, Pozyskiwanie i automatyczne przetwarzanie danych na rzecz innych osób w odniesieniu do pakowania, materiałów opakowaniowych i wymogów dotyczą-
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cych pakowania, Usługi badań rynkowych dla osób trzecich
w dziedzinie projektowania opakowań, Usługi zarządzania
informacją w działalności handlowej, Przygotowywanie dokumentów potwierdzających dokonanie przeładunku i sporządzanie faktur, Zarządzanie w zakresie zamówień, Rozwój
promocyjnej komunikacji marketingowej, 39 Transport,
Usługi transportowe, Pakowanie i przechowywanie towarów, w szczególności z papieru, tektury i towarów wykonanych z tych materiałów oraz wszelkiego rodzaju pojemników
i opakowań, Dystrybucja i magazynowanie pudeł, opakowań
i artykułów z papieru i kartonu, Usługi w zakresie pakowania
i opakowań, Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów,
pakowania, pojemników tekturowych do pakowania, pojemników papierowych do pakowania, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Informacja o składowaniu.
527072
(220) 2021 04 06
MP-ALAMENTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPAlamentti JUSTYR
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych,
Kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, Kleje do zabezpieczania tynku, Grunt do ścian, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, 2 Środki
gruntujące w postaci farb, Mieszanki gruntujące, Farby gruntowe, Uszczelniające podkłady gruntowe, Podkłady, Farby zewnętrzne, 17 Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Tynk
izolacyjny, 19 Tynk, Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien
tekstylnych do celów budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527078
(220) 2021 04 06
ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(znak słowno-graficzny)
Mama Pediatra

(531) 05.05.20, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów,
Produkcja seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie periodyków,
Pisanie scenariuszy, Pisanie książek, Fotografia, Produkcja
podcastów, Produkcja programów radiowych, Publikowanie videoblogów, Publikowanie filmów, Publikowanie seriali,
Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów,
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Publikowanie reklam, Usługi wystąpień publicznych, Usługi
wystąpień medialnych, Organizacja i prowadzenie szkoleń,
Organizacja i prowadzenie warsztatów, Organizacja i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowadzenie wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np.
imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie konkursów,
Fotoreportaże, Reportaże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Prowadzenie blogów, Prowadzenie videoblogów,
Prowadzenie podcastów, Prowadzenie kanałów mediów
społecznościowych, Usługi wydawnicze, Usługi publicystyczne, Usługi wynajmu studio filmowych, Usługi wynajmu
sprzętu foto/audio/video, Konsulting marketingowy, Usługi
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie
w zakresie zdrowia, Organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, Prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia,
Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia.
527081
(220) 2021 04 06
KOMPUTRONIK SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KOMPUTRONIK
(510), (511) 2 Tonery i tusze do drukarek, Barwniki, koloranty,
pigmenty i tusze, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, Powłoki, 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe miksery elektryczne, Krajalnice do mięsaelektryczne, Sokowirówki elektryczne, Roboty kuchenne,
Narzędzia elektryczne, Maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, Maszyny drukujące i zszywające, 9 Komputery, sprzęt przetwarzający dane, Oprogramowanie ładowalne
oraz stałe, Sprzęt komputerowy, Urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki danych, Płyty (dyski) z nagraniami, Części do komputerów, Monitory, drukarki, komputerowe
urządzenia peryferyjne, Urządzenia audio i wideo, Czytniki
optyczne, interfejsy, Podzespoły oraz osprzęt komputerowy,
Programy komputerowe, Gry komputerowe, Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, Telefony i centrale telefoniczne, Telefony komórkowe, Przenośne odtwarzacze muzyczne, Urządzenia do łączności bezprzewodowej, 11 Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Elektryczne ekspresy do kawy, Gofrownice elektryczne, Elektryczne opiekacze, Patelnie elektryczne, Grille elektryczne, Szybkowary elektryczne, Parowary elektryczne, Tostery, Tostery elektryczne, Lodówki, Pralki,
Kuchenki, Zmywarki, Piekarniki, Lampy - stojące, biurkowe,
Nawilżacze powietrza, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, 12 Drony, Wózki na kółkach dla dzieci, Foteliki
bezpieczeństwa, Akcesoria rowerowe - kaski, sakwy, uchwyty, Samobalansujące deski, Pojazdy i środki transportu, Sprzęt
(210)
(731)
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oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
w powietrzu, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się po wodzie, Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
16 Papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, Druki, Materiały drukowane, Materiały
introligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Obrazy, Broszury, Książki, Kartonaże, Fotografie, Odbitki fotograficzne, Foto-plakaty, Plakaty
z papieru lub tektury, Karty pocztowe, Czasopisma, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Pędzle malarskie,
Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce, Albumy, Fotoksiążki, Fotoalbumy, Ramki do fotografii, Urządzenia
do oprawiania i naklejania fotografii, Koperty, Gilotyny do papieru, Katalogi z fotografiami na nośniku papierowym, Druki
akcydensowe i zwarte, Ozdoby poligraficzne, Papeterie,
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 20 Meble, Fotele biurowe do grania (gamingowe), Meble komputerowe, Podstawki pod laptopy, Akcesoria meblowe wyposażenia domu, Haczyki na ubrania, Plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, Pojemniki, spinacze i uchwyty
do nich, niemetalowe, Poduszki, Wieszaki na ubrania, Lustra,
Ramy obrazów, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt
do gier wideo, Modele będące zabawkami, Puzzle, Różdżki
do zabawy, Sztuczki magiczne, Łamigłówki, Gry elektroniczne, Gry przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, Artykuły i sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne, Artykuły dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki,
Czapki i maski karnawałowe, Maski kostiumowe, Śnieżne
kule, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, Lalki i akcesoria, Maskotki, Pojazdy do jeżdżenia dla dzieci, Konsole
do gier, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: tonery
i tusze do drukarek, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok oraz barwników
i tuszów, powłoki, domowe elektryczne blendery, domowe
miksery elektryczne, krajalnice do mięsa - elektryczne, sokowirówki elektryczne, roboty kuchenne, narzędzia elektryczne, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny drukujące i zszywające, komputery, sprzęt przetwarzający
dane, oprogramowanie ładowalne oraz stałe, sprzęt komputerowy, urządzenia do nagrywania i transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne oraz cyfrowe i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, części do komputerów, monitory, drukarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia audio i wideo, czytniki optyczne, interfejsy, podzespoły oraz osprzęt komputerowy, programy komputerowe, gry komputerowe, aparaty fotograficzne cyfrowe
i kamery cyfrowe, telefony i centrale telefoniczne, telefony
komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia
do łączności bezprzewodowej, sprzęt do gotowania i podgrzewania oraz chłodzenia i konserwowania żywności i napojów, elektryczne ekspresy do kawy, gofrownice elektryczne, elektryczne opiekacze, patelnie elektryczne, grille elektryczne, szybkowary elektryczne, parowary elektryczne, tostery, tostery elektryczne, lodówki, pralki, kuchenki, zmywar-
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ki, piekarniki, lampy - stojące oraz biurkowe, nawilżacze powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji
oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje
i urządzenia do suszenia, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku
osobistego, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
drony, wózki na kółkach dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa,
akcesoria rowerowe, rowerowe kaski i sakwy oraz uchwyty,
samobalansujące deski, pojazdy i środki transportu, sprzęt
oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
w powietrzu, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów lądowych, papier i karton oraz tektura i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały drukowane, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, broszury, książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, fotoplakaty, plakaty z papieru lub tektury, karty
pocztowe, czasopisma, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, albumy,
fotografie, fotoksiążki, fotoalbumy, ramki do fotografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koperty, gilotyny
do papieru, katalogi z fotografiami na nośniku papierowym,
druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligraficzne, papeterie,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru oraz kartonu lub tworzyw sztucznych,
meble, fotele biurowe do grania (gamingowe), meble komputerowe, podstawki pod laptopy, akcesoria meblowe wyposażenia domu, haczyki na ubrania, plansze, niemetalowe
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki
oraz spinacze i uchwyty do nich, poduszki, wieszaki na ubrania, lustra, ramy obrazów, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
części odzieży oraz obuwia i nakryć głowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, modele będące
zabawkami, puzzle, różdżki do zabawy, sztuczki magiczne,
łamigłówki, gry elektroniczne, sprzęt do gier wideo, gry przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne, artykuły dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, czapki i maski karnawałowe, maski kostiumowe, śnieżne kule, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, lalki i akcesoria, maskotki, pojazdy do jeżdżenia dla dzieci, konsole do gier, statuetki i figurki oraz dzieła sztuki i ozdoby oraz dekoracje wykonane z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu lub
z tworzyw sztucznych, Reklama, Zarządzanie w działalności
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi
doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi,
punktami usługowymi, sklepami - detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, 37 Instalacja, wsparcie techniczne, naprawy,
utrzymywanie i konserwacja sieci komputerowych, sprzętu
komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów jak i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Informacja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług, 39 Usługi transporto-
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we, Usługi nawigacji transportowej, Usługi lokalizacji pojazdów, parkingów, punktów użyteczności publicznej, interesujących miejsc, Usługi lokalizacyjne, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie transportu, podróży i nawigacji, parkowania pojazdów, Usługi monitorowania floty pojazdów dla
celów logistycznych, Logistyka transportu, Organizowanie
transportu, Spedycja, Usługi magazynowe, Informacje o magazynowaniu, Usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, Wynajem modułów i pojemników
do magazynowania i transportu, Dostarczanie przesyłek,
Usługi kurierskie, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
kursów, seminariów, pracowni specjalistycznych w zakresie
komputerowego oprogramowania i sprzętu, obsługi urządzeń komputerowych, stosowania programów oraz zintegrowanych systemów komputerowych, produktów oprogramowania komputerowego wykorzystywanych przy produkcji, handlu, dystrybucji, działalności usługowej, Usługi
opracowywania i rozwoju systemów oprogramowania komputerowego, Usługi wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie, Szkolenia związane z produktami
oprogramowania komputerowego, Wydawanie tekstów innych niż reklamowe z dziedziny komputerów oraz programów komputerowych, Publikowanie, Usługi wydawnicze,
Usługi publikowania książek, fotoksiążek, tekstów innych niż
reklamowe, zdjęć, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi
biblioteki fotograficznej, Umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące którejkolwiek z wyżej
wymienionych usług, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej oraz instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi internetowe: rejestracja i utrzymywanie
serwerów wirtualnych, kont poczty elektronicznej, serwisów
internetowych, Usługi opracowywania, integracji, oceny, rozwoju, doradztwa i wdrażania w zakresie: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, technologii informatycznych,
serwisów internetowych, Oprogramowania wspierającego
zarządzanie, Badania, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, programów cyfrowych, Wynajem oraz leasing sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania, w tym ASP - poprzez sieć
Internet (application sevice provider), Aktualizacja oprogramowania, w tym ASP - poprzez sieć Internet (application sevice provider), Projektowanie, tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie stron www, Wypożyczanie serwerów - hosting,
Doradztwo związane z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Badania, analizy i ekspertyzy techniczne, Badania
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527086
(220) 2021 04 06
CHAMERA KLAUDIA, Wołomin
(znak słowno-graficzny)
igloo WARSAW PROPERTIES
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(531) 07.01.21, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości,
Ocena nieruchomości [wycena], Odbieranie długów z tytułu
wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości
handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa
w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Ubezpieczenia
majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenie dla właścicieli
nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie
nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze
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dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami
w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu
osób trzecich], Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], Wycena i zarządzanie nieruchomościami,
Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa],
Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości,
Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami.
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527090
(220) 2021 04 06
ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL ŻYWIEC
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Medyczne czasopisma fachowe,
Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Karty informacyjne, Biuletyny informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 35 Usługi w zakresie rozliczeń medycznych
świadczone na rzecz szpitali, Zarządzanie szpitalami, Rozwój
systemów zarządzania szpitalami, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz
lekarzy, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób
trzecich, Automatyczne przetwarzanie danych medycznych,
Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie kosztami
medycznymi, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama, Reklama i marketing, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Zarządzanie kosztami opieki
zdrowotnej, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 39 Ratownictwo osób [transport], Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, Ratownictwo (Usługi -), Akcje ratunkowe [transport],
Transport karetkami ratunkowymi, Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Wynajem pojazdów, Usługi repatriacji pacjentów,
Usługi transportu rannych, Usługi ratownicze, Transport pacjentów karetką, Transport karetkowy, 41 Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące medycyny, Szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Szkolenia
w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie medycyny,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie, 42 Usługi
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania
w zakresie medycyny, Przeprowadzanie prób klinicznych,
Badania kliniczne, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Usługi testowania diagnostycznego
wspomagane komputerowo, Usługi laboratorium badań
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biologicznych, Badania laboratoryjne, Analizy laboratoryjne,
Usługi laboratoryjne, Laboratoryjne usługi analityczne, Laboratoryjne testowanie materiałów, Badania laboratoryjne
w dziedzinie ekspresji genu, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, Usługi testów DNA w celu ustalenia
ojcostwa (usługi laboratoryjne), Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Badania bakteriologiczne, Badania
i testy bakteriologiczne, Badania i analizy bakteriologiczne,
Konsultacje i badania bakteriologiczne, 44 Usługi w zakresie
medycyny sportowej, Usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze w zakresie polepszania
krążenia, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Wypożyczanie sprzętu
szpitalnego, Usługi świadczone przez szpitale, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi opieki medycznej świadczone
przez kliniki i szpitale, Kliniki, Kliniki medyczne, Usługi klinik
medycznych, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi lekarskie, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, Udzielanie informacji związanych z usługami
opieki pielęgniarskiej, Usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne.
527091
(220) 2021 04 06
ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Medyczne czasopisma fachowe,
Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Karty informacyjne, Biuletyny informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 35 Usługi w zakresie rozliczeń medycznych
świadczone na rzecz szpitali, Zarządzanie szpitalami, Rozwój
systemów zarządzania szpitalami, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz
lekarzy, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób
trzecich, Automatyczne przetwarzanie danych medycznych,
Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie kosztami
medycznymi, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama poprzez wszystkie publiczne
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środki komunikacji, Reklama, Reklama i marketing, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Zarządzanie kosztami opieki
zdrowotnej, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 39 Ratownictwo osób [transport], Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, Ratownictwo (Usługi -), Akcje ratunkowe [transport],
Transport karetkami ratunkowymi, Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Wynajem pojazdów, Usługi repatriacji pacjentów,
Usługi transportu rannych, Usługi ratownicze, Transport pacjentów karetką, Transport karetkowy, 41 Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące medycyny, Szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Szkolenia
w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie medycyny,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie, 42 Usługi
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania
w zakresie medycyny, Przeprowadzanie prób klinicznych,
Badania kliniczne, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Usługi testowania diagnostycznego
wspomagane komputerowo, Usługi laboratorium badań
biologicznych, Badania laboratoryjne, Analizy laboratoryjne, Usługi laboratoryjne, Laboratoryjne usługi analityczne,
Laboratoryjne testowanie materiałów, Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Usługi laboratoryjne
w zakresie badań medycznych, Usługi testów DNA w celu
ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Badania bakteriologiczne,
Badania i testy bakteriologiczne, Badania i analizy bakteriologiczne, Konsultacje i badania bakteriologiczne, 44 Usługi
w zakresie medycyny sportowej, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze w zakresie
polepszania krążenia, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Usługi świadczone przez
szpitale, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi opieki
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Kliniki, Kliniki medyczne, Usługi klinik medycznych, Usługi w zakresie
badań lekarskich, Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń
lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi lekarskie,
Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, Udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi
analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527092
(220) 2021 04 06
PIELA BOGUSŁAW, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
FemiMed
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(531) 26.01.16, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi ginekologiczne, Usługi lekarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

527093
(220) 2021 04 06
PIETRAS MICHAŁ SMARTBUY, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
FASHION SPORTS

(531) 26.04.10, 26.01.10, 26.01.16, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt.
(210) 527094
(220) 2021 04 06
(731) LANGOSZ KATARZYNA, Chyby
(540) (znak słowny)
(540) ÉGOÏSTE
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska.
527109
(220) 2021 04 07
W SZPILKACH NA BUDOWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W SZPILKACH NA BUDOWIE
(510), (511) 9 E-booki, Podcasty, Podcasty do pobrania, Miarki [przyrządy miernicze], Kamery termowizyjne, Kątomierze
[przyrządy pomiarowe], 16 Książki, Organizery osobiste, Ołówki, Pióra i długopisy, Kalendarze, Kubki na ołówki, 25 Koszulki polo, Buty na wysokim obcasie, Buty na płaskim obcasie,
Buty damskie, Bielizna termoaktywna, Body [bielizna], Bielizna
damska, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule, Koszule eleganckie, Spodnie, Kurtki, Swetry, Polary, Bluzy sportowe, Bluzy
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe
z kapturem, Kurtki, bluzy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: koszulki, e-booki, podcasty, podcasty
do pobrania, miarki [przyrządy miernicze], kamery termowizyjne, kątomierze [przyrządy pomiarowe], książki, organizery
osobiste, ołówki, pióra i długopisy, kalendarze, kubki na ołówki, koszulki polo, buty na wysokim obcasie, buty na płaskim
obcasie, buty damskie, bielizna termoaktywna, body [bielizna], bielizna damska, koszule z krótkimi rękawami, koszule,
koszule eleganckie, spodnie, kurtki, swetry, polary, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy
sportowe z kapturem, kurtki, bluzy, 37 Konsultacje budowlane,
Nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, Zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Wykrywanie
nieszczelności w budynkach, Wykrywanie ciągów powietrza
w budynkach, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi doszczelniania budynków, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad remontami budynków, Usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, Zabezpieczanie budynków przed dostępem
(210)
(731)
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szkodników i robactwa, Zabezpieczanie konstrukcji przed
dostępem szkodników i robactwa, Zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, Izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja termiczna budynków, Izolacja termiczna okien, Izolowanie budynków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi doradcze dotyczące
renowacji budynków, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Udzielanie
informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, Usługi informacyjne dotyczące renowacji
budynków, Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie
informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
Usuwanie wycieków, Niszczenie szkodników, Tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Zwalczanie szkodników, Rozpylanie środków owadobójczych w domach mieszkalnych, Rozpylanie środków
owadobójczych w budynkach komercyjnych, Usługi dezynfekcji, Niszczenie robactwa [inne niż w rolnictwie], Niszczenie
szkodników [inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie], Odymianie budynków przeciwko robactwu, Odymianie
budynków przeciwko szkodnikom, Usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa,
41 Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach
rozrywkowych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prezentowanie programów telewizyjnych, 42 Usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie doradztwa technicznego, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi w zakresie przeglądów
technicznych, Przygotowywanie raportów technicznych,
Sporządzanie raportów projektowych, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, Sporządzanie raportów dotyczących
planowania nieruchomości, Analiza zachowania konstrukcji
budynków, Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, Inspekcja budowlana [oględziny], Usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Audyt energetyczny, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie budowlane, Usługi inżynieryjne, Badania dotyczące budynków.
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29.01.15, 27.05.01, 05.09.21, 05.09.23, 09.07.17, 05.07.02,
02.09.08, 02.09.10, 02.09.12, 04.05.01, 05.03.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
527113
(220) 2021 04 07
SUS LEON SEAL SILICON RINGS ZAKŁAD PRODUKCJI
USZCZELNIEŃ, Łany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBBER-STEEL BALLS

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.13.25, 14.03.01,
23.05.11, 24.01.01, 24.01.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18
(510), (511) 13 Kule do broni pneumatycznej, kule gumowe
i gumowo-metalowe do broni pneumatycznej.
527114
(220) 2021 04 07
SUS LEON SEAL SILICON RINGS ZAKŁAD PRODUKCJI
USZCZELNIEŃ, Łany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBBER BALLS
(210)
(731)

527112
(220) 2021 04 07
R KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crazy Corn

(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 14.03.01, 23.05.11,
24.01.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03,
26.11.09
(510), (511) 13 Kule do broni pneumatycznej, kule gumowe
i gumowo-metalowe do broni pneumatycznej.
527128
(220) 2021 03 30
GREEN HOUSE DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoka
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) MENOMEN
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty
ziołowe do celów leczniczych, Suplementy diety, 30 Herbaty ziołowe [napary], Herbaty ziołowe, inne niż do celów
leczniczych, Napary ziołowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: herbata ziołowa [napoje lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, suplementy diety, herbaty
ziołowe [napary], herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe.
527154
(220) 2021 03 30
HANCZEL JANUSZ WYRÓB PAMIĄTEK, KAMIENIE
PÓŁSZLACHETNE, Krzywina
(540) (znak słowny)
(540) HANCZEL
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria emaliowana, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z metali
szlachetnych, Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne, Ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby (biżuteria), Srebro, Wyroby
jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie z metali
półszlachetnych, 19 Kamień, skała, glina i minerały, Kamień
naturalny, Kamienie pamiątkowe.
(210)
(731)

(210) 527158
(220) 2021 04 07
(731) WALASZEK RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOGATY Z WYBORU
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, E-booki,
Filmy animowane, Filmy do pobrania, Filmy kinematograficzne, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Grafiki komputerowe
do pobrania, Kinematograficzne filmy, Książki audio, Książki
dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Nagrane filmy,
Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania cyfrowe,
Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne, Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo z filmami,
Oprogramowanie blogów, Platformy oprogramowania komputerowego, Pliki graficzne do pobierania, Pliki multimedialne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Środki
edukacyjne do pobrania, Videocasty, 16 Drukowane materiały
edukacyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane
wykresy, Fiszki, Fiszki [materiały piśmienne], Kartony do pakowania, Książki, Książki edukacyjne, Lekcje drukowane, Materiały
edukacyjne i instruktażowe, Notatniki, Notesy, Plany dnia [terminarze], Serie książek beletrystycznych, Taśmy klejące do pakowania, Terminarze, Terminarze miesięczne, Terminarze roczne, Terminarze ścienne, Zakładki do książek, Zeszyty ćwiczeń,
41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Administrowanie
[organizacja] konkursami, Akademie, Akredytacja [certyfikacja]
osiągnięć edukacyjnych, Dostarczanie informacji dotyczących
książek, Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie],
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Fankluby, Kursy
edukacyjne dotyczące finansów, Kursy instruktażowe, Kursy
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy
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w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie, Nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, Opracowywanie materiałów
edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych,
Organizacja webinariów, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacje multimedialne, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i recenzji, Seminaria edukacyjne,
Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, Usługi pisania blogów,
Usługi pisania tekstów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527218
(220) 2021 04 08
MIROŃCZUK PAWEŁ TRENERPAWEL, Białystok
(znak słowno-graficzny)
FF

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.14, 24.01.05, 26.13.25
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Podkoszulki
sportowe, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bezrękawniki, Swetry, Spodnie, Spodnie dresowe, Spodenki, Krótkie spodnie, Szorty sportowe, Spodnie sportowe, Legginsy,
Czapki dziane, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki z daszkiem, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki jako odzież, Kominiarki, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie sportowe, Skarpetki, Polary,
Chusty [odzież], Szale i chusty na głowę, Kurtki koszulowe,
Kurtki dżinsowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki odblaskowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki pilotki, Kurtki
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa.
(210)
(731)
(540)
(540)

527224
(220) 2021 04 08
PARTYKA MONIKA, Sokołów Małopolski
(znak słowno-graficzny)
Świętonośne
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(531) 27.05.01, 26.13.01, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodkie MARZENIA ART CAKE COMPANY

(210) 527241
(220) 2021 04 08
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

05.05.19, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
35 Reklama i usługi reklamowe.

(531)

29.01.15, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 05.03.11,
05.11.02, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.11.02, 26.11.08,
26.11.10
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Suplementy diety.
527256
(220) 2021 04 08
GREENPRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GreenProducts
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, Lakiery
i pokosty, Powłoki.
(210) 527260
(220) 2021 04 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SOTAVEL
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne stosowania w urologii.
(210) 527262
(220) 2021 04 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TAMSUBLOK
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne stosowania w urologii.
(210)
(731)

527274
(220) 2021 04 09
SŁODKIE MARZENIA ART CAKE COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skrzeszew

527295
(220) 2021 04 06
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNY RYNEK Business HUB
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Gazety, Czasopisma [periodyki], 35 Reklama,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Tworzenie tekstów
reklamowych, 41 Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi reporterskie.
527306
(220) 2021 04 09
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) neboa RESPECT THE NATURE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry,
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu,
Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki
do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów,
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji
włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą
do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Bawełniane
płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.
(210)
(731)
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527308
(220) 2021 04 09
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) KIMOCO beauty
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała,
Kosmetyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki
do makijażu, Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Preparaty
do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny
do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych,
Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą do celów
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji,
Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty
perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.
(210)
(731)

527351
(220) 2021 04 12
DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DM DORADZTWO MEDIOWE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], broszury,
czasopisma [periodyki], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kalendarze,
kartki z życzeniami, kalendarze z kartkami do zrywania, biurowe urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły
piśmienne], materiały drukowane, materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pudełka z papieru
lub kartonu, zakładki do książek, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, przybory do pisania [materiały piśmienne], drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, rury tekturowe, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wydruki graficzne,
znaczki pocztowe, 25 Czapki, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
obuwie, odzież, odzież gotowa, piżamy, podkoszulki bez rękawów, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, szlafroki, 35 Agencje reklamowe, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania
marketingowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
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kacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, obróbka
tekstów, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki],
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, analizy rynku, badania
rynku, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
38 Telewizja kablowa, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], poczta elektroniczna, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
wiadomości, 41 Wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych,
obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej],
komponowanie muzyki, organizowanie loterii, montaż taśm
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi związane
z obrazami cyfrowymi, obsługa sal kinowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], pisanie scenariuszy, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i programów telewizyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, radiowe programy rozrywkowe,
informacja o rozrywce, organizowanie i prowadzenie seminariów, studia filmowe, studia nagrań, produkcja filmów
na taśmach wideo, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne
programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka],
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i obsługa zjazdów. dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie loterii, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], Radiowe programy rozrywkowe, Sporządzanie napisów [np. do filmów], usługi pokazów
filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań.
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527371
(220) 2021 04 12
EURO LINUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) EURO LINUM
(510), (511) 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna stołowa i pościelowa, Pokrowce
i narzuty na meble, Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, Bielizna do celów domowych, Fizelina,
Tkaniny lniane, Narzuty (pokrowce na meble), Moskitiery,
Miękkie lambrekiny, Materiały do tapicerki, Tekstylia, Podszewki [tkaniny], Pokrowce ochronne na siedzenia mebli,
Tkaniny tekstylne w rolkach, Tkaniny dekoracyjne, obicia
z materiałów tekstylnych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny z lnu, Dzianina, Filce, Flanele, Materiały tekstylne nietkane, Płótno żaglowe, Płótna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie tkanin, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, bielizny stołowej i pościelowej, pokrowców i narzut na meble, artykułów tekstylnych
do użytku w gospodarstwie domowym, bielizny do celów
domowych, fizeliny, tkanin lnianych, narzut tj. pokrowców
na meble, moskitier, miękkich lambrekinów, materiałów
do tapicerki, tekstyliów, podszewek [tkaniny], pokrowców
ochronnych na siedzenia mebli, tkanin tekstylnych w rolkach, tkanin dekoracyjnych, obić z materiałów tekstylnych,
tkanin do dekoracji wnętrz, tkanin z lnu, dzianin, filców, flaneli, materiałów tekstylnych nietkanych, płótna żaglowego,
płótna, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych.
(210)
(731)

(210) 527375
(220) 2021 04 12
(731) SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lady Jessy
(510), (511) 35 Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych.
527393
(220) 2021 04 12
PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT
RAFAŁ PACZEŚ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Pacześ Show
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi wydawnicze i reporterskie, Kabarety, Usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, Rozrywka,
Kabarety i dyskoteki, Widowiska rewiowo-kabaretowe, Organizowanie i prowadzenie koncertów pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
widowisk.
(210)
(731)

527544
(220) 2021 04 14
STORM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Canna Code
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu kosmetykami oraz
waporyzatorami osobistymi i usługi informacyjne dla konsumentów dotyczące kosmetyków i waporyzatorów osobistych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków
i waporyzatorów osobistych.
(210)
(731)
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527614
(220) 2021 04 15
DOŁBA ARKADIUSZ ESTE-MED MEDYCYNA
ESTETYCZNA, GABINET OGÓLNOLEKARSKI, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „ESTE-MED”
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.25, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 44 Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi opieki medycznej, Usługi medyczne, Usługi klinik zdrowia
[medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Świadczenie pomocy medycznej, Poradnictwo
medyczne, Kliniki medyczne, Chirurgia plastyczna.
(210) 527629
(220) 2021 04 16
(731) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MOLOS.ENERGY
(510), (511) 9 Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Elektroniczne
systemy kontrolne, Elektroniczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, Elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, Elektroniczne urządzenia sterujące, Elektryczne skrzynki sterownicze, Instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne systemy komputerowe, Interaktywne urządzenia do transferu danych, Komputerowe bazy danych, Komputerowe koncentratory sieciowe, Komputerowe monitory wyświetlające, Komputerowe
urządzenia sterujące, Koncentratory połączeń, Mechanizmy
zdalnego sterowania, Multipleksery telekomunikacyjne,
Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu internetu
rzeczy [IoT], Oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji
hurtowni danych, Oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komunikacyjne, Optyczne urządzenia komunikacyjne, Programy do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe
do użycia w telekomunikacji, Sieci do transmisji danych, Sieci
komunikacyjne, Sieci optyczne, Sieci telekomunikacyjne,
Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt telemetryczny, Sterowniki
programowalne, Sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Systemy komputerowe, Systemy przetwarzania danych,
Urządzenia do monitorowania przebiegu procesów, Urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, Urządzenia do sterowania procesami [elektryczne], Urządzenia do tworzenia
sieci komputerowych i komunikacji danych, Urządzenia
do zdalnego sterowania, Zdalne sterowanie procesami przemysłowymi (Instalacje elektryczne do -), Zdalne urządzenia
do monitorowania.
(210)
(731)

527645
(220) 2021 04 16
INFINITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Babice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infinity line

(531) 26.07.04, 24.17.08, 27.05.01
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe, Klamki metalowe
do okien, Metalowe zamki do drzwi, Metalowe odbojniki
drzwiowe, Metalowe wizjery do drzwi [niepowiększające],
Tuleje metalowe [inne niż części do maszyn], Drobnica metalowa do drzwi, Kołatki do drzwi, Gałki do drzwi wykonane
z metali nieszlachetnych, Metalowy osprzęt klamek do drzwi,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
farb, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527669
(220) 2021 04 19
PIĄTKOWSKI GRZEGORZ VPNET.PL, Zgierz
(znak słowno-graficzny)
Całodobowe Usługi Pogrzebowe PATORA

Nr ZT18/2021

(540) (znak słowny)
(540) CAMPALO
(510), (511) 20 Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Wieszaki stojące
na ubrania, 21 Drążki na ręczniki, Kosze z pedałem [kosze
na odpadki], Kosze z metali nieszlachetnych do użytku domowego, Kosze na śmieci z pedałem, Kosze na śmieci papierowe, Kosze na śmieci do użytku domowego, Kosze
na śmieci, Kosze na papier, Kosze do użytku domowego,
Kosz na śmieci.
527744
(220) 2021 04 20
MYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amelie et Sophie
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 26.13.01
(510), (511) 25 Odzież, Sukienki damskie, Damskie sukienki
na uroczystości, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Spódnice,
Płaszcze, Szorty, Obuwie, Spodnie, Czapki [nakrycia głowy],
Berety, Sukienki druhen, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe,
Sukienki do chrztu, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci,
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.
527785
(220) 2021 04 21
NGUYEN THU HA USŁUGI GASTRONOMICZNE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pan bao
(210)
(731)

(531) 05.13.01, 05.03.20, 05.13.25, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych.
(210) 527728
(220) 2021 04 19
(731) SZYMCZYK PRZEMYSŁAW WWB CULINARY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Świat Szeroki
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 43 Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Rezerwacja stolików
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(210)
(731)

527729
(220) 2021 04 19
CIEŚLAK PAWEŁ, Szczecin

(531) 03.06.25, 03.04.12, 03.04.20, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 Potrawy gotowe, 35 Zarządzanie biznesowe
restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
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i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Usługi świadczone przez bary
bistro, Snack-bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Bary,
Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Puby, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi
restauracji fast-food, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji z daniami
ramen, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 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
restauracji [brasserie], Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

527810
(220) 2021 04 21
POLAK BARTŁOMIEJ PRINTKING, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
PRINTKING

26.04.10, 26.04.16, 26.04.18, 26.01.16, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 2 Kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, Kartridże napełnione tonerem,
Kartridże z tonerem do użytku z komputerami, Kartridże
z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, Kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, Toner
do drukowania offsetowego, Toner do kopiarek, Toner w kartridżach, Toner w kartridżach do komputerowych urządzeń
drukujących, Tonery, Tonery do drukarek i fotokopiarek,
Tonery do fotokopiarek, Tonery drukarskie, Tonery kserograficzne, Tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, Tonery
[tusz] do fotokopiarek, Tusz [tonery] do fotokopiarek, Wkłady
z tonerem, napełnione, do urządzeń telefaksowych, Wkłady
z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, Wkłady z tonerem
[pełne] do fotokopiarek fotograficznych, Wkłady z tonerem
[pełne] do fotokopiarek elektrostatycznych, Wkłady z tonerem [pełne] do obsługiwanych elektronicznie urządzeń
drukujących, Wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek
termicznych, Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, Wkłady z tonerem [pełne] do drukarek laserowych,
Wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, Tusz
do drukarek, Drukarskie (Tusze -), Farby drukarskie [tusz], Kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione],
Kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek,
Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tusze do druku offsetowe-
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go, Tusze do użytku w drukarstwie, Tusze drukarskie, Tusze
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, Tusze
w kartridżach, Tusze w kasetach rolkowych, Wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek atramentowych, Atrament
do drukarek atramentowych, Kartridże do drukarek, napełnione, Tusze drukarskie stosowane w druku offsetowym,
Wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, Wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, Wkłady atramentowe, napełnione, do faksów, 16 Arkusze nasączone tuszem
do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukarskiej, Nasączone tuszem (Taśmy -), Nasączone tuszem taśmy do maszyn do pisania, Płótno nasączone tuszem do urządzeń
stosowanych w reprodukcji dokumentów, Rolki z tuszem
do maszyn biurowych, Taśmy nasączane tuszem do maszyn
do pisania, Taśmy nasączone tuszem, Taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, Tusze do powielania,
Zbiorniki z tuszem, Druki w formie obrazów, Drukowane reprodukcje obrazów, Folie przylepne z tworzyw sztucznych
do oprawiania obrazów, Historyjki obrazkowe, Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Oprawki na zdjęcia lub
obrazy, Oprawy do obrazów, Oprawy do zdjęć i obrazów
wykonane z papieru, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z tektury, Passe-partout do oprawy obrazów, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje obrazów, Druki,
Drukowane flipcharty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane
reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane ulotki informacyjne,
Drukowane znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane, Formularze [blankiety, druki],
Kalendarze drukowane, Karty drukowane, Materiały drukowane, Papier do drukarek laserowych, Papier do drukowania fotografii, Papier do druku cyfrowego, Papier drukarski,
Papier offsetowy do drukowania broszur, Papier rolowany
do drukarek, Samoprzylepne etykiety drukowane, Taśmy
do drukarek igłowych, Taśmy do drukarek komputerowych,
Taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biurowe],
Ulotki drukowane, Wykłady drukowane, Wkłady atramentowe, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Fotografie, Fotografie oprawione i nieoprawione, Fotografie
[wydrukowane], Graficzne (Reprodukcje -), Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje graficzne
dzieł sztuki, Reklamowe szyldy papierowe, Szyldy papierowe,
Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Szyldy z papieru
lub z kartonu, Ulotki, Ulotki reklamowe, Transparenty z papieru,
Taśmy barwiące, Taśmy do maszyn do pisania, 20 Drewniane
ramy do obrazów, Listwy do ram obrazów i zdjęć, Listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, Listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, Listwy
wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć,
Metalowe ramy do obrazów, Obrazy [Listwy na ramy do -], Obrazy (Ramy do -), Oprawy do obrazów [ramy], Papierowe ramy
do obrazów i zdjęć, Ramki do obrazków i zdjęć, Ramki na obrazy i fotografie, Ramy do obrazów i zdjęć, Ramy do obrazów
i zdjęć [nie z metali szlachetnych], Ramy do obrazów z materiałów niemetalowych, Ramy do obrazów z metali szlachetnych, Ramy obrazów [Listwy do -], Tablice do prezentacji
materiałów obrazkowych, Ramy na szyldy, Drewniane szyldy,
Szyldy reklamowe z drewna, Szyldy reklamowe z tworzyw
sztucznych, Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Szyldy z tworzyw sztucznych, 37 Napełnianie pustych pojemników z tonerem, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów,
Ponowne napełnianie pojemników z tuszem do drukarek,
Ponowne napełnianie pojemników z tuszem do maszyn
do pisania, Ponowne napełnianie pojemników z tuszem
[kaset] do drukarek, Ponowne napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do maszyn do pisania, Ponowne napełnianie
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tuszem taśm do drukarek, Ponowne napełnianie tuszem
taśm do maszyn do pisania, Usługi ponownego napełniania
pojemników z tuszem, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, 40 Recykling tonerów, Drukowanie cyfrowo
przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie obrazów
na przedmiotach, Oprawianie obrazów, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych, Drukowanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów,
Drukowanie portretów, Drukowanie reklam, Drukowanie
szablonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie wzorów dla
osób trzecich, Drukowanie zdjęć, Usługi drukowania, Usługi
druku offsetowego, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Usługi wykańczania druków.
527832
(220) 2021 04 22
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA
I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IUNG
(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy],
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe,
31 Chmiel, Sadzonki chmielu, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja [nauczanie], Publikacja czasopism, Publikacja prac naukowych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie książek, Publikowanie książek instruktażowych,
42 Usługi naukowe i technologiczne, Analiza zachowania
środków chemicznych, Analiza naukowa, Analiza i badania
biochemiczne, Analiza i ocena dotycząca opracowywania
produktów, Badanie jakości produktów, Badania środowiska,
Analizy wody, Kontrola jakości nawozów, Kontrola w rolnictwie, Przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, Badania
biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, Badania chemiczne,
Badania dotyczące hodowli roślin, Badania dotyczące upraw
rolnych, Badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów
i komórek, Badania mikrobiologiczne, Badania naukowe
w zakresie genetyki roślin, Chemiczne badania analityczne,
Laboratoria chemiczne, Udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, Usługi monitoringu środowiska naturalnego, 44 Doradztwo w zakresie
rolnictwa, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa,
Usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, Udostępnianie
działek badawczych w celu badania upraw poprzez użycie
środków chemicznych, Udostępnianie działek badawczych
w celu badania upraw.
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(540) (znak słowny)
(540) piu piu flowers
(510), (511) 26 Kwiaty sztuczne, Wieńce z kwiatów sztucznych, Kwiaty z jedwabiu, Sztuczne kwiaty przyczepiane
do ubrań, Sztuczne kwiaty w bukietach, Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty z tkanin, Sztuczne kwiaty
z tworzyw sztucznych, Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty,
31 Kwiaty, Kwiaty cięte, Kwiaty konserwowane do dekoracji,
Wieńce z kwiatów naturalnych, Kwiaty suszone, Kwiaty suszone do dekoracji, Kwiaty świeże, Naturalne rośliny i kwiaty,
Suszone kwiaty do butonierki, Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Dekoracje kwiatowe [naturalne], Dekoracje kwiatowe [suszone], Dekoracje kwiatowe [świeże].
(210)
(731)
(540)
(540)

528010
(220) 2021 04 24
FUNDACJA SZTUKA PRZYSZŁOŚCI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KRAKOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE festival

(531)

(210)
(731)

527923
(220) 2021 04 22
DWORCZAK WIESŁAW EDEX, Łódź

(531) 03.07.11, 22.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Etykiety identyfikacyjne [do odczytu maszynowego], Etykiety z kodami kreskowymi, kodowane,
Etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane
elektronicznie, Etykiety zawierające informacje zapisane lub
kodowane magnetycznie, Magnetyczne etykiety identyfikacyjne, Samoprzylepne etykiety [zakodowane], Samoprzylepne etykiety [magnetyczne], Aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, 16 Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Etykiety [owijki] na butelki z papieru
lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Karton z miazgi
drzewnej [artykuły papiernicze], Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na butelki z papieru lub kartonu,
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, Papier i karton, Pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, Przemysłowy papier i karton,
Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka z papieru lub
kartonu, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Szyldy
z papieru lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Torby do pakowania wykonane
z biodegradowalnego papieru, Torby papierowe na zakupy,
Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane
materiały ilustracyjne, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Drukowane materiały szkoleniowe, Historyjki
obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], Komunikaty
prasowe [materiały drukowane], Materiały drukowane, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Materiały druko-
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wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Skrócone przewodniki kieszonkowe [materiały drukowane],
Terminarze [materiały drukowane], Książki do podpisu, Książki do rysowania, Książki edukacyjne, Książki informacyjne,
Książki upominkowe, Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi
obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Obwoluty papierowe na książki, Ochronne okładki na książki, Skórzane okładki
na książki, Etykiety kartonowe na bagaż, Etykiety kartonowe
odprawionego bagażu, Drukowane etykiety na bagaż, Drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, Etykiety adresowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety tekturowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki z winem, Samoprzylepne
etykiety drukowane, Wzmocnione etykiety do materiałów
piśmiennych, Papierowe rozkładane teczki z przegródkami,
Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papiernicze], Teczki do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki na dokumenty będące
artykułami papierniczymi, Teczki na korespondencję, Teczki
na listy, Teczki na rysunki techniczne, Teczki papierowe, Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Teczki papierowe na dokumenty, Teczki rozkładane, Teczki z kieszonkami do użytku
biurowego, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z papieru manilowego, Teczki
zawieszkowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty i segregatory, Skoroszyty na dokumenty, Okładki
czasopism, Okładki książek, Okładki książkowe, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Okładki notatników, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Okładki skórzane do terminarzy spotkań,
Papierowe okładki na raporty, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Przyrządy do rysowania na tablicy ściennej,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Jednorazowe
produkty papierowe, 18 Torby na książki, Teczki ze skóry,
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Teczki na prace plastyczne [futerały], Teczki na nuty, Teczki
na dokumenty [aktówki], Teczki na dokumenty, Teczki konferencyjne, Teczki i aktówki, Teczki, Składane teczki, Aktówki,
teczki, Parasole i parasolki, Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 Statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 Akcesoria na szyję, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport,
Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie projektowania.
(210) 528046
(220) 2021 04 26
(731) WĘGLARZ BARTŁOMIEJ, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) webam
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Niemetalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

517604, 525373, 525696, 525698, 526356, 526381, 526462, 526646, 527061, 527065, 527068, 527070, 527072

2

527061, 527065, 527068, 527070, 527072, 527081, 527256, 527810

3

516277, 517727, 520376, 520786, 523673, 523746, 523747, 523748, 524152, 524154, 524156, 524185, 524187,
524661, 525528, 525529, 525530, 526474, 526586, 526688, 526701, 526703, 526834, 526836, 527306, 527308

4

526462, 526629

5

516277, 517727, 520376, 521329, 524152, 524154, 524156, 524185, 524187, 524572, 525257, 525373, 525492,
525497, 525696, 525698, 525743, 526155, 526237, 526586, 526640, 526694, 526701, 526730, 526796, 527128,
527241, 527260, 527262

6

517604, 522234, 524087, 524441, 526599, 526644, 526774, 526784, 526811, 526813, 526967, 527645

7

525436, 525518, 526103, 526644, 526784, 527081

9

482989, 517727, 517977, 519389, 520812, 520911, 520917, 521329, 521999, 522000, 523539, 524087, 524461,
524859, 524860, 524919, 524920, 524922, 524923, 524924, 524925, 525772, 525774, 525926, 526075, 526326,
526332, 526337, 526348, 526450, 526472, 526774, 526794, 527022, 527056, 527081, 527109, 527158, 527629,
527832, 528010

10

501692, 516277, 521329, 524095, 524152, 524154, 524156, 524185, 524187, 526235, 526640, 527022

11

518100, 520911, 520917, 526235, 526644, 526811, 526813, 527081

12

525772, 525774, 526599, 526626, 526634, 526770, 526949, 527060, 527081

13

525424, 525425, 526620, 527113, 527114

14

524087, 526161, 526519, 526827, 526829, 526834, 526836, 527154

15

518550, 526654

16

482989, 516557, 517977, 520819, 523589, 524087, 524859, 524860, 524919, 524920, 524922, 524923, 524924,
524925, 525800, 526075, 526103, 526337, 526471, 526568, 526649, 526855, 527071, 527081, 527090, 527091,
527109, 527158, 527295, 527351, 527810, 527832, 528010

17

521616, 526462, 526471, 527061, 527065, 527068, 527070, 527072

18

519389, 523716, 524087, 526161, 526599, 526770, 527093, 528010

19

482989, 518550, 522712, 527061, 527065, 527068, 527070, 527072, 527154, 528046

20

482989, 526131, 526679, 526770, 527019, 527081, 527729, 527810

21

516277, 523673, 524087, 525518, 526161, 527729, 528010

22

523673, 526451

24

523716, 524087, 526022, 526024, 526337, 526785, 526800, 526852, 527371

25

516046, 518550, 519389, 523716, 524087, 524522, 524661, 524859, 524860, 524919, 524920, 524922, 524923,
524924, 524925, 525523, 526155, 526161, 526424, 526568, 526636, 526661, 526785, 526794, 526800, 526808,
526840, 526842, 526856, 526918, 527022, 527081, 527094, 527109, 527218, 527224, 527351, 527744, 528010

26

526161, 526856, 527923

28

474641, 517977, 518550, 524087, 524489, 526155, 526337, 526451, 526770, 527081, 528010

29

508294, 515930, 517719, 517933, 518550, 521999, 522000, 525257, 525497, 525743, 526230, 526418, 526470,
526548, 526551, 526561, 526563, 526701, 526822, 526920, 527785

30

470203, 519474, 521999, 522000, 523097, 523099, 525771, 525973, 526338, 526470, 526496, 526548, 526551,
526635, 526727, 526759, 526920, 527128, 527274

31

521999, 522000, 525373, 527832, 527923

32

518550, 518834, 521999, 522000, 523894, 524087, 525323, 526360, 526568, 526689
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2

33

464029, 479967, 521628, 521999, 522000, 524087, 524786, 524787, 524792, 524794, 524798, 524800, 524801,
525729, 525730, 526685, 526686, 526689, 526693, 526854, 526990

34

523438, 523439, 523440, 523441, 523442, 524087, 524488, 524490

35

470203, 482989, 511104, 515930, 516237, 517719, 517727, 517933, 517977, 518097, 518100, 518231, 518297,
518550, 519389, 519474, 520812, 520819, 520911, 520917, 521329, 521999, 522000, 522120, 522182, 523110,
523536, 523537, 523589, 523709, 523877, 524461, 524661, 524859, 524860, 524919, 524920, 524922, 524923,
524924, 524925, 525257, 525373, 525497, 525539, 525602, 525685, 525697, 525729, 525730, 525743, 525953,
526022, 526024, 526035, 526075, 526101, 526118, 526196, 526231, 526233, 526235, 526360, 526391, 526418,
526441, 526469, 526473, 526474, 526480, 526519, 526554, 526568, 526585, 526589, 526623, 526629, 526630,
526632, 526633, 526653, 526661, 526679, 526697, 526702, 526714, 526730, 526778, 526788, 526796, 526811,
526813, 526834, 526836, 526841, 526855, 526866, 526903, 526957, 526960, 526964, 526966, 526968, 527056,
527071, 527081, 527090, 527091, 527109, 527128, 527274, 527295, 527351, 527371, 527375, 527544, 527645,
527728, 527744, 527785, 528010

36

516237, 521999, 522000, 523536, 523537, 524461, 526101, 526118, 526255, 526389, 526441, 526450, 526778,
526795, 526814, 526839, 526866, 527086

37

482989, 511104, 516237, 518100, 518550, 520911, 520917, 522712, 523536, 523537, 524441, 526059, 526103,
526118, 526235, 526255, 526324, 526461, 526629, 526634, 526644, 526778, 526793, 526795, 526811, 526813,
527019, 527081, 527109, 527810

38

521999, 522000, 524461, 525539, 526075, 526245, 526450, 526697, 527056, 527351

39

517719, 518297, 523110, 525685, 526035, 526233, 526595, 526644, 526778, 526866, 526949, 527060, 527071,
527081, 527090, 527091

40

482989, 520819, 522712, 523589, 526471, 526633, 526649, 526714, 526855, 526920, 527810

41

482989, 516277, 516871, 516874, 518550, 521322, 521323, 521324, 521999, 522000, 524087, 524661, 525523,
526035, 526064, 526075, 526101, 526118, 526196, 526245, 526388, 526391, 526410, 526472, 526568, 526588,
526632, 526644, 526672, 526673, 526697, 526721, 526788, 526797, 526902, 526929, 527078, 527081, 527090,
527091, 527109, 527158, 527295, 527351, 527393, 527832, 528010

42

482989, 511104, 517727, 518550, 520812, 520911, 520917, 521999, 522000, 522712, 523536, 523537, 524441,
524461, 525539, 526235, 526255, 526324, 526391, 526461, 526469, 526472, 526633, 526644, 526695, 526778,
526795, 526866, 527019, 527056, 527081, 527090, 527091, 527109, 527832, 528010

43

470203, 518550, 519474, 521999, 522000, 523097, 523099, 523110, 524087, 524303, 525324, 525523, 525685,
525729, 525730, 526118, 526338, 526389, 526459, 526569, 526629, 526650, 526721, 526778, 526799, 526843,
526915, 526957, 526960, 526964, 526966, 526968, 527112, 527728, 527785

44

516277, 516871, 516874, 518231, 520812, 521329, 524661, 525330, 525539, 526101, 526133, 526214, 526436,
526544, 526570, 526703, 526721, 526730, 526902, 527035, 527090, 527091, 527092, 527614, 527832

45

521999, 522000, 526702, 526957, 526960, 526964, 526966, 526968, 527669

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

„ESTE-MED”
1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW
Wędliny z Borów SKLEP FIRMOWY
Promocja RAMA PLAKATOWA
3L APARTMENTS
4CF Surf the future STRANGER FUTURES
ABUMED
Ahus akvavit
ALiAP PACYŃSKI
ALLERGY TESTED AA ENJOY NATURE
ALLERGY TESTED AA MY BEAUTY POWER
ALLERGY TESTED AA Voyage Voyage
AMAR
Amelie et Sophie
American Heart
AMIRA
Amo lano
Ant House
ANTENA TV
Apifarm
APS PORTAL
APS
ARCTOWSKI 1871 1958
ARENART FOREVER
ARENART.PL
Artel Villa Tarsis
ARTISMED Quality of Llife Medicine
ATP
Audio Communication
AVENUE ESTETIC
B MENNICA BYDGOSKA
BABSKI KĄT
BACÓWKA na polanie Biały Potok
Bajkowy Dworek PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNE
BAŁTYKGAZ
BARBARA RUBEL STOMATOLOGIA-RYCERSKIE
Barberzyńca
BAU PERSONAL
BEBI
BELLA CIAO
BERGERAC LONDON DRY GIN
Special pure gin with a note of herbs
BIEG BOHATERÓW
BIFOL

527614

binar
BIPROKON
blendo
Bless Me COSMETICS
blik ŻYJ BARDZIEJ!
BodyTec20 Trening Personalny
BOGATY Z WYBORU
Boogie
bronchosol maxipuren
buh
Buono
Całodobowe Usługi Pogrzebowe PATORA
CAMPALO
Canna Code
caprilla
CARULAN
CB oh, ciao bella
CERTYFIKAT NATURALNOŚCI #ec
Dowiedz się więcej na www.earthchangers.pl
CICHE POLE Est. 2018
City Port
COLORI
COSMO BOWLS
COZY BLANKETS
Crazy Corn
CZEŚNIK Raptusiewicz
Dawne Smaki
KATARZYNA I GRZEGORZ NAPARTY
Dermika Simplicite
DM DORADZTWO MEDIOWE
DON’T BE SaD NALEWKI PRZESaDNIE
OWOCOWE
Dr Nasterska
Dr Sobieraj
DR.CYJ
DREAM BOAT
Duda Spécialité BEZ DODATKU
FOSFORANÓW BARWNIKÓW GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO Nasze polskie!
KABANOSY PREZYDENCKIE 100 g produktu
ze 185 g mięsa wieprzowego PRODUKT
BEZGLUTENOWY Wyprodukowano w Polsce
z mięsa wieprzowego pochodzącego z Polski.
Dural
Dynamic Backlight
DZIEWCZYNY I SŁODYCZE

527056
526324
525518
516277
524461
526797
527158
526654
525492
526688
526693
527669
527729
527544
523716
526554
526856

515930
526569
526903
527035
464029
526800
523746
523748
523747
526784
527744
526770
526679
526451
526814
526697
525953
516874
516871
524794
526827
526829
526843
526133
526634
526788
526544
526519
518231
526822
526929
517604
525330
524661
526585
525528
526703
526990
526588
526471

523673
524303
526866
526840
524490
526852
527112
524792
526230
520786
527351
525730
526902
526694
526237
523877

517719
522712
482989
526338
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E-commerce Fintech Connect
ÉGOISTE
EKO-IZOLACJE KRZYSZTOF SPIK
el Gusto MEXICO MEXICAN CUISINE
emaliove
EURO LINUM
express Oriental
express Oriental
express Oriental
express Oriental
express Oriental
EXTERMINATOR
fabryka gentlemenów
fabryka haftu
FANTASMINO
FARADA
FASHION SPORTS
Fast scooters
FemiMed
FF
FLASH BOUTIQUE
FM FOOD MACHINES
Forum Design Cards
Foxy
FrederickSzop
g gumotest FABRYKA GUMY
G’Onion
GALERIA ZAPACHU PERFUMERIA
Galicjanka Naturalna woda mineralna
wysokozmineralizowana Mg Ca zawiera
magnez i wapń
gama
GARDENIA DEWELOPER
GELLWE naturalnie pyszne MALINOWA
CHMURKA
Genialne Gadżety
GENOS
GKS TYCHY
GÓRSKIE SPECJAŁY z Sanoka
GÓRSKIE SPECJAŁY z Zakopanego
GRAMED
Green Touch green side of life
GreenProducts
GRIPACTIVE FORTE
GRIPACTIVE ODPORNOŚĆ FORTE
GRIPACTIVE ODPORNOŚĆ FORTE
GZ
HANCZEL
HAPPY HOMES ENERGOOSZCZĘDNE
DOMY JUTRA
Helieast
HeliEast

119

2

1

2

526245
527094
526461
526470
525697
527371
526957
526960
526964
526966
526968
526586
526570
526714
526640
526626
527093
525774
527092
527218
516046
525973
526649
525800
526918
521616
526808
526474

HELLO ECO
HEMPOVITA
Herbitussin CZARNA PORZECZKA
TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE
Herbitussin CZARNA PORZECZKA
TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE
Herz Medical Instruments
Hodowla Psów Rasowych Dolina Radości
IBRIDO
ICEVEGA
igloo WARSAW PROPERTIES
IGRALION.pl
ik.pl
IL PANIFICIO Bakery & Coffee
IN-CORNO
infinity line
IN-PATATA
instal konsorcjum
INSURTECH KNF
INSURTECH KNF
INSWAY
intilio
INTUICYJNY W OBSŁUDZE
IQOS VEEV E-PAPIEROS ZAPROJEKTOWANY
NA NOWO
ISOFASTER
IUNG
JBB BAŁDYGA KRÓLEWSKI
JS.COOLING.more than cooling
KEMOD
KETCHUP SZYDŁOWSKI śliwkowy
KIMOCO beauty
KLIMAVENTA
KOLIBER Premium Quality VODKA
KOMPUTRONIK
Königs Kaffee
KRAKEN CHAIRS
KRAKOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE festival
KRÓLEWSKA SPIŻARNIA
Kuchelia
Kuźnia Treści
Lady Jessy
Laven Najwyższa jakość leczenia
LILOLU
LIMBA USŁUGI OGRODNICZE
LOMBART.CO INTERNETOWY DOM SZTUKI
DLA KAŻDEGO
Mama Pediatra
MASK GENERATION
MASŁO EKSTRA Z WIELUNIA wieluń
MB ORLE
med7even MEDICAL EQUIPMENT & SERVICE

525529
526701

518834
526441
516237
526759
522182
521329
524087
526561
526563
526646
526841
527256
524152
524154
524156
526473
527154
511104
526949
527060

524185
524187
501692
526214
527019
526496
527086
526231
526813
519474
525698
527645
525696
526811
524920
524922
526702
526695
523441
523442
526155
527832
525743
526644
518550
526635
527308
526793
524801
527081
470203
526131
528010
526418
526727
526632
527375
526839
526785
526436
523709
527078
520376
508294
526629
524095

120

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

MedDiamonds
MEDISEPT
MENOMEN
MICROVITAL
MILION SERC
MOLOS.ENERGY
MONTE
MPAlamentti JUSTYR
MPAlamentti JUSTYR
MPAlamentti JUSTYR
MPAlamentti JUSTYR
MPAlamentti JUSTYR
mTower
MTS INVEST
MUNDIVIE Go where imagination leads
muve.pl
neboa RESPECT THE NATURE
Nic oprócz Miłości
NOMADS4x4.eu CAR RENTAL OFFROAD
TRAVEL N S W E
NOVA PLUS
od 1. uśmiechu
Oil PRO+
OKIO
okovita Buh
OLIVIA STAR
OPTONICA
OSADA LEŚNA
OSIEDLE KRAFT
OSIEDLE KRAFT
OxyChem
oze projekt investments Paweł Zabielski
oze projekt Paweł Zabielski
Pacześ Show
PAGANINI
Palikot
pan bao
PAN GRAJEK
PAN PROSZEK SKLEP CHEMICZNY
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Pan Puszek
PANCERNIK
PARTY maker CARDS
Per Amore la cucina italiana
PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK
od 1985 roku
pink BOOK
piu piu flowers
PIWO O SMAKU ŚLIWKOWYM BROWAR
GŁUBCZYCE MOCNE 1856 BG SERIOUS
PIWO JASNE MOCNE
PIZZA Sport.

Nr ZT18/2021

2

1

2

526196
517727
527128
526381
516557
527629
526462
527061
527065
527068
527070
527072
526774
526795
521628
517977
527306
526161

PKO Supermakler
PLAYBOYS
PLAYBOYS
Polish Cappers
Polish Cappers
POLPROTECT
Pościelowa Królowa
Pościelowa Królowa
PRINTKING
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
ECOKOM Sp. z o.o.
PY PAULA YASCOOLSKI
RAYA
Reanimocni
REGTECH KNF
REGTECH KNF
REGULATORY SANDBOX KNF
RETS
ROLLO PIZZA & KEBAB Express
ROLLO PIZZA Express
RÓŻNORODNE SMAKI PODÓW
RS BOWLS
RUBBER BALLS
RUBBER-STEEL BALLS
S.O.S Moda
SaD NALEWKI PRZESaDNIE OWOCOWE
Santa Marta
SEDINA
Sekret Zdrowia
Sielanka
SIĘSTROJĘ by Anna Szydłowska
SKIPPER VODKA
Słodkie MARZENIA ART CAKE COMPANY
SMOGBASE
SOLIDNE WYKONANIE
SOTAVEL
SPINNAKER
Spuqi
STALVEN
STATIWALL
Stay inn by Frost
stelo
STOCZEK natura
Studio Mody Ślubnej SPOSA Elżbieta Pacyna
sun-Expert
SYNERGY BOXES
SZAFIR
SZKICOVNIA
SZPITAL ŻYWIEC
ŚWIAT DRUKU
Świat Szeroki

526450
526672
526673
525424
525425
527022
526022
526024
527810

526035
518297
525530
526356
523539
526685
526721
526623
526778
523536
523537
526794
520917
520911
527393
526595
526689
527785
526348
518097
526480
525926
524489
526459
525771
526075
527923

523894
525523

526059
526842
526636
526410
524924
524925
524860
526255
523097
523099
523440
524488
527114
527113
525685
525729
525323
526118
526730
524800
526661
524786
527274
526332
523438
527260
524787
524522
522234
524441
523110
522120
526920
526424
526633
525373
526326
526472
527090
523589
527728

Nr ZT18/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ŚWIDEREK KURPIOWSKI
Świętonośne
TACK ROOM
TAMSUBLOK
TAPIR
TESTOLONE
TĘCZOWE JBB
TH Tax Harmony
THOR
TIERRA AUFERA
TOPAZ
TorPak
TUFSY
TUFSY
va bene Roma in Varsavia
VIP WATER
Virtual Accounting.pl
Nowoczesna Księgowość
Vita Diet Catering Dietetyczny
VIZION
VPK
W SZPILKACH NA BUDOWIE
W&K Wojtek Waśniewski
WANOGA GRAVEL
webam
webjaksklep
WEST POMERANIAN RYE

2

525497
527224
526599
527262
526388
524572
525257
525602
526620
526854
526967
526103
526834
526836
525324
518100
526630
526650
526235
527071
527109
526337
526064
528046
526469
479967

121
1

WIBRACJE PODCZAS UŻYWANIA
WIDOKOWO M&K
WILD KESTREL VODKA PUSTUŁKA
WillBe DESIGN
Wingsber
WISŁOUJŚCIE
WOLNY RYNEK Business HUB
WORK CARPEDIEM POLAND
wódka Buh
WPADAJ.PL
WSPÓŁWINNI TU WINO MYŚLI O TOBIE
XyloMatrix
Y2M
YES2MOVE
YES2MOVE
Z GRUNTU DOBRE SOKOŁÓW ROŚLINNY
Z GRUNTU DOBRE SOKOŁÓW ROŚLINNY
zabawki drewniane
ZADBANA FINANSOWO
Zalany małż
Zemsta Raszpli
ZŁOTO PODHALA SERY NATURALNE
zooapteka.pl
ŻABKA
żabka
ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA
Statkiem po trawie

2

523439
526389
524798
525539
526391
526568
527295
526589
526686
520812
526653
526855
521323
521322
521324
526548
526551
474641
526101
526915
526360
517933
526796
521999
522000
526233

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.
1076060
1143587
1351731
1507981

1513806
1548314
1557725
1585939
1585994
1586021
1586033
1586041
1586055
1586102
1586133
1586137
1586142

1586213

PAPION Kelebek (2021 02 08)
CFE: 03.13.01, 27.03.02, 29.01.15
23, 24, 26
NECTAR OF BEAUTY (2021 03 29)
3
MAKIN BACON (2021 03 15)
CFE: 27.05.01
21
SABORES DE ESPAÑA De Nuestra Tierra
(2021 03 30)
CFE: 25.01.15, 26.01.03,
29, 30, 31, 32, 33
26.07.25, 27.05.09, 29.01.14
B DE BELGEN LES BELGES (2021 03 30)
CFE: 24.03.07, 27.05.09,
29, 30, 31, 32, 33
29.01.15
MEDEX (2021 02 23)
3, 5
PWR (2021 03 31)
7, 12
Digiteum (2020 12 23)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9, 41, 42
L LX Pantos (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
39
YBT (2020 12 22)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
44
2021 02 05)
CFE: 28.03.00
31
2020 11 30)
CFE: 27.05.22, 28.05.00, 29.01.15
38
L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
27
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
4
Medzona (2021 03 01)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
35, 38
CHUNCHI (2021 01 27)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
31
MINH LONG SINCE 1970
(2020 10 30, 2020 10 23)
CFE: 18.03.23, 26.03.07,
1, 2, 11, 14, 17,
27.05.10, 29.01.12
21, 35, 40
L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
6

1586242
1586256
1586267
1586273
1586361
1586444
1586461
1586529
1586590
1586611
1586652
1586657
1586689
1586725
1586740
1586796
1586827

1586857
1586985

L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
1
CARIFY (2020 07 15, 2020 01 26)
12, 35, 36
SUPERSET
5, 29, 30, 32, 35
(2020 12 16, 2020 06 16)
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
40
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
6
OBlicools (2020 10 14)
CFE: 27.05.01
20, 25, 28
Fa PURE REFRESH (2021 03 11, 2020 09 29)
CFE: 27.05.01
3
YUMBURGER (2020 12 16)
29, 30
aludec
17, 19, 37
(2021 02 17, 2020 08 31)
KARTALIN (2021 01 29)
CFE: 27.05.01
5
2020 12 21)
CFE: 03.01.04, 26.01.04, 28.03.00
6, 20
Fa PURE CONTROL (2021 03 11, 2020 09 29)
CFE: 27.05.01
3
SELF/ish (2020 11 18, 2020 05 19)
CFE: 27.05.01
3, 5, 21
Xpay (2020 09 16, 2020 03 16)
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13 9, 35, 36, 38, 42
teamplay Fleet
9, 35, 38, 42
(2020 11 04, 2020 05 08)
Nilox (2021 03 12)
5
BENDMAK BENDING & DRILLING & WELDING
SOLUTIONS (2020 08 27, 2020 08 25)
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
7, 35
AQUA REVIVE (2021 03 09, 2020 09 11)
3
Bamt i me (2021 01 20)
CFE: 27.05.01
16

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1586142,

2

1586142

3

1143587,

4

1586102

5

1586242
1548314,

1586461,

1586657,

1586689,

1548314,

1586267,

1586611,

1586689,

1586796

6

1586213,

1586361,

1586652

7

1557725,

1586827

9

1585939,

1586725,

11

1586142

12

1557725,

14

1586142

16

1586985

17

1586142,

19

1586590

20

1586444,

1586652

21

1351731,

1586142,

1586689

23

1076060

24

1076060

25

1586444

26

1076060

27

1586055

28

1586444

29

1507981,

1513806,

1586267,

1586529

30

1507981,

1513806,

1586267,

1586529

31

1507981,

1513806,

1586033,

1586137

32

1507981,

1513806,

1586267

33

1507981,

1513806

35

1586133,

1586142,

36

1586256,

1586725

37

1586590

38

1586041,

39

1585994

40

1586142,

41

1585939

42

1585939,

44

1586021

1586857

1586740

1586256

1586590

1586133,

1586256,

1586267,

1586725,

1586740

1586273
1586725,

1586740

1586725,

1586740,

1586827

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.
510274
511476
515508
518303
518601
519726
518530
515832
520491

521160
521077
517904

GUCCIO GUCCI S.p.A.
2020 11 03
25
Biologische Heilmittel Heel GmbH
2020 11 10
3, 5
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
2020 11 24
3
SIERPIŃSKA AGNIESZKA KOMINEX SYSTEMY
KOMINOWE
2021 01 11
6, 8, 11, 19, 35, 37
GŁĘBOWSKI ADRIAN OPTIKAL PHU
2021 02 09
20, 35
POZNAŃSKI WOJCIECH CFC
2021 03 07
25
S.A.M. Marques de I’Etat de Monaco
- MONACO BRANDS
2021 03 15
35, 36, 41
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HOLDINGS CO., LTD.
2021 03 15
9
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2021 03 23
29, 30
Pandora A/S
2021 03 27
35
Financiere Batteur
2021 03 25
5
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2021 03 22
29, 30, 32

521153
521634
516635
522915
517774
519646
516585
516577
516587
517395
517409

RANKOMAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 29
35
The Saul Zaentz Company,
a Delaware Corporation
2021 04 06
5
Meffert AG Farbwerke
2021 04 01
2
NOVAGEN PHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 08
5
Abiogen Pharma S.p.A.
2021 04 08
5, 42
NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 12
9
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
2021 04 09
3, 5, 21
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
2021 04 09
3, 5, 21
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
2021 04 09
3, 5, 21
3M Company
2021 04 12
16
3M Company
2021 04 12
16

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.
1565703
1564082

CUVELIER NATHANAEL; CUVELIER VIRGINIE
2021 04 01
11
S.C. Johnson & Son, Inc.
2021 03 29
5

1563771

Academy of Motion Picture Arts
and Sciences
2021 03 29

25

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr
zgłoszenia

Jest

Powinno być

521871
(220) 2020 12 07
TOMERA KRZYSZTOF HARD CHRIS,
Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTAN COAT
(210)
(731)

36
6/2021

521871

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji płytek
[z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów],
preparaty zabezpieczające przed wilgocią
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb],
środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem
farb i olejów, powłoki, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki antygraffiti [farby], powłoki do drewna
[farby], preparaty ochronne do metali, środki
zabezpieczające przed rdzą, 3 preparaty antystatyczne do celów domowych, środki odświeżające powietrze [zapachowe].

89

2
3

94

TYTAN COAT
(731)

17/2021

31

525057

521871
521871

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

(wykaz klasowy)
(wykaz klasowy)
(wykaz alfabetyczny) 521871

WRZOSEK MICHAŁ, WRZOSEK PAWEŁ
MICHAŁ WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa

(731)

WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ
MICHAŁ WRZOSEK SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa

