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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 ZT25

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.
487672
(220) 2018 06 29
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PTASIE MLECZKO
(510), (511) 30 pianki w czekoladzie, czekolada, czekoladki,
słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, pralinki, cukierki, słodycze mrożone, lody, sorbety, desery lodowe, słodzone słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma do żucia,
żelki, herbatniki, czipsy, produkty zbożowe, sosy, przyprawy,
32 napoje niegazowane, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, woda mineralna, woda gazowana, soki, syropy.
(210)
(731)

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

503030
(220) 2019 08 01
DRZEWIECKA LIDIA ASTER LI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
aster LI.

(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.11.01, 29.01.14
(510), (511) 25 berety, chusty, getry, kamizelki, kapelusze,
koszule, mundury, nakrycia głowy, peleryny, obuwie plażowe, obuwie, odzież, okrycia wierzchnie, podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, staniki, swetry, sukienki, szelki, szaliki,
trykoty, woalki, krawaty, bandany na szyję, 35 agencje reklamowe, badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, reklama, marketing, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, public relations, księgowanie kosztów, 45 usługi
w zakresie mediacji, arbitrażu, własności intelektualnej, wypożyczanie odzieży, sprawy sporne.
(210) 506956
(220) 2019 11 20
(731) RZOSKA AGATA ANGELIKA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Health & Harmony
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony,
balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów,
emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki
do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty,
środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo-

opalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, 5 aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, apteczki przenośne wyposażone, wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, balsamiczne, aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże
opatrunkowe, preparaty białkowe do celów medycznych,
suplementy diety zawierające białko, preparaty biologiczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina
do kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, wyroby cukiernicze
do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry,
olej gorczycowy do celów leczniczych, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów medycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, olejek kamforowy do celów medycznych, suplementy diety zawierające kazeinę, sole do kąpieli
do celów leczniczych, kompresy, napoje lecznicze, mazidła,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, nalewki
do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, przepaski na oczy do celów medycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie na odciski stóp, trociczki do odymiania, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, odżywcze
suplementy diety, okłady, suplementy diety zawierające olej
lniany, podkładki do palucha koślawego, pijawki lekarskie,
samoprzylepne plastry lecznicze, środki medyczne przeciw poceniu się, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, suplementy
diety zawierające siemię lniane, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli mineralnych, sole wód
mineralnych, kąpiele tlenowe, wata do celów leczniczych,
preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośl, preparaty witaminowe, wody mineralne do celów leczniczych,
40 produkcja kosmetyków i farmaceutyków na zamówienie,
hafciarstwo, usługi w zakresie fotokompozycji, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi
edukacji i nauczania, informacje o edukacji, usługi fotografii,
fotoreportaże, instruktaże dotyczące gimnastyki, informacje
o rekreacji, tłumaczenia, tłumaczenie na język migowy, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe
dotyczące rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia
związane z usługami poprawy kondycji, usługi w zakresie
kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie nauczania i prakty-

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kowania jogi, produkcja mikrofilmów, nauka jogi, szkoła jogi,
kursy online, kursy, szkolenia, zajęcia dla dzieci, zajęcia dla
seniorów, medyczne usługi edukacyjne, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, pokazy kształcenia
praktycznego, nauczanie korespondencyjne, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów lub szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w celu edukacji lub rozrywki, organizowanie spektakli, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, usługi pozowania dla artystów, kształcenie praktyczne-pokazy, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne online książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, informacja
o rozrywce, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, sprawdziany edukacyjne, usługi dystrybucji biletów dla celów rozrywki, usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek,
wypożyczanie wystaw i nagrań dźwiękowych, prowadzenie
edukacji na wyższych uczelniach, poradnictwo zawodowe,
44 usługi kosmetyczne, usługi optyczne, usługi medyczne,
usługi fryzjerskie, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi wizażystów, usługi w zakresie akwakultury, usługi terapeutyczne, usługi psychologów, masaż, manicure, fizjoterapia,
fryzjerstwo, aromaterapia, chiropraktyka, depilacja woskiem,
usługi ogrodnicze, usługi medycyny alternatywnej, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, zooterapia, salony piękności, projektowanie kompozycji
kwiatowych i krajobrazów, ogrodnictwo krajobrazowe.
(210) 506957
(220) 2019 11 20
(731) RZOSKA AGATA ANGELIKA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Yashica Yoga
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama, promocja/reklama podróży, reklama promocyjna
programów badawczych, produkcja filmów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż akcesoriów do masażu twarzy i ciała, akcesoriów do pielęgnacji
ciała, olejków aromatycznych, książek o tematyce zdrowotnej
i pielęgnacyjnej oraz rozwoju duchowego i osobistego, medycyny alternatywnej, sprzedaż kursów online, kursów pdf
o tematyce pielęgnacji ciała, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w sklepie oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych parafarmaceutyków, witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, preparatów dietetycznych i odżywczych
do celów leczniczych, syropów leczniczych, preparatów złożonych na bazie witamin, minerałów, pierwiastków śladowych
i wyciągów roślinnych, suplementów diety wzbogaconych
w witaminy, minerały lub pierwiastki śladowe, preparatów
witaminowych, preparatów multiwitaminowych, minerałów
i preparatów multimineralnych do celów leczniczych, herbat
ziołowych do celów leczniczych, roślin leczniczych, dietetycz-
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nych substancji przystosowanych do celów medycznych, preparatów proteinowych lub żywności proteinowej do celów
leczniczych, wyciągów lub syropów ziołowych do celów leczniczych, dodatków odżywczych na bazie witamin w formie
koncentratów, koncentratów proteinowych jako dodatków
odżywczych do celów leczniczych i spożywczych, cukierków
i leczniczych wyrobów cukierniczych do celów leczniczych,
preparatów zawierających katalizatory biologiczne, przeznaczonych dla osób o aktywnym trybie życia, jak również dla
sportowców i rekonwalescentów, produktów spożywczych
wzmacniających do celów leczniczych, wyciągów i produktów spożywczych zaspokajających szczególne potrzeby żywieniowe, produktów jadalnych spożywanych podczas stosowania diety oraz przeznaczonych dla diabetyków, dodatków
spożywczych w formie stałej i płynnej stosowanych w celu
wzmocnienia odporności oraz rewitalizacji stanu zdrowia,
w formie mieszanek w proszku, kropli, syropów, żeli, kremów,
tabletek, tabletek musujących, pastylek, tabletek powlekanych, kapsułek, cukierków, galaretek, proszku, wszystkich
przeznaczonych do celów leczniczych, napojów i ekstraktów
wzbogaconych w witaminy i przeznaczonych do celów leczniczych, ziół leczniczych, substancji dietetycznych zawierających wyciągi roślinne, żywności dietetycznej zawierającej wyciągi roślinne, preparatów witaminowych, usługi importowo
- eksportowe, 41 nauczanie, kształcenie, szkolenia sportowe,
wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, zajęcia
zorganizowane, usługi w zakresie nauczania i praktykowania
jogi, produkcja mikrofilmów, medyczne usługi edukacyjne,
nauka jogi, szkoła jogi, kursy online, kursy, szkolenia, zajęcia
dla dzieci, zajęcia dla seniorów organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sesji indywidualnych
o tematyce pielęgnacji twarzy i ciała, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, koncerty muzyczne, nagrywanie muzyki, nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, obsługa koncertów muzycznych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali,
organizowanie gali, organizowanie i prowadzenie koncertów,
produkcja przedstawień muzycznych, produkcja widowisk, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie plakatów,
usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi
związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, produkcja filmów, realizacja spektakli.
(210)
(731)
(540)
(540)

510794
(220) 2020 02 28
WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
RED WOLVES
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(531) 24.15.05, 24.15.15, 26.13.25, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 trenowanie w zakresie sportów elektronicznych, sędziowanie w dyscyplinach sportów elektronicznych, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, usługi rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zajęć w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów w zakresie sportów
elektronicznych, organizowanie imprez w zakresie sportów
elektronicznych, udostępnianie informacji w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do sportów elektronicznych, prowadzenie imprez w zakresie sportów elektronicznych na żywo, produkcja imprez
w zakresie sportów elektronicznych na potrzeby telewizji,
rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, usługi
informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe,
usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
sportowe, usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, usługi rezerwacji
i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów
elektronicznych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, gry internetowe [nie do pobrania], gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe,
informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line
z komputerowej bazy danych lub internetu, informacje
online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych,
usługi rozrywkowe, fankluby, udostępnianie klubowych
obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe.
513671
(220) 2020 05 19
018240496
(320) 2020 05 16
(330) EM
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUREK ŻYTNI WÓDKA TRADYCYJNA POLSKA

(210)
(310)
(731)

(531) 05.07.02, 15.01.22, 25.01.01, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.
(210)
(310)

513672
018240495

(220) 2020 05 19
(320) 2020 05 16
(330) EM
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(731)

AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUREK WÓDKA TRADYCYJNA POLSKA

(531) 05.07.02, 15.01.22, 26.07.25, 25.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.
514312
(220) 2020 06 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) ERLA DEZIN
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne,
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], kity,
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do tępienia szkodników, artykuły i preparaty higieniczne, artykuły i preparaty medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.
(210)
(731)

(210) 516548
(220) 2020 07 29
(731) DEMCZYŃSKA SYLWIA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) HABUD
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów
budowlanych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, analiza inwestycyjna, doradztwo i analiza finansowa, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych,
37 Budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, naprawy podwodne, nadzór budowlany, naprawa

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pomp, naprawy podwodne, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego i specjalistycznego, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi drenażowe, drenaż gruntu, budowa fundamentów
pod tamy, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa
obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa śluz, budowa
systemów odwadniających, budowa tam, budownictwo
wodno-lądowe, budownictwo wodno-lądowe w zakresie
nawadniania, czyszczenie przepustów, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej(usługi budowlane), instalacja
i naprawa ochrony przeciwpowodziowej, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nawadniania, instalacja systemów do gromadzenia, odprowadzania, zbierania wody
deszczowej, instalacja zbiorników na wodę deszczową,
konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, konsultacje
budowlane, malowanie metalowych powierzchni w celu
zapobiegania korozji, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór
budowlany zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzorowanie budownictwa podwodnego, naprawa i konserwacja zbiorników zasobnikowych, zabezpieczanie przed
korozją, wznoszenie rusztowań, szalunków do budownictwa
lądowo-wodnego, usługi inżynierii wodno-lądowej w zakresie budownictwa podwodnego, usługi doradcze w zakresie
naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, usługi budownictwa wodno-lądowego, podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, obróbka przeciw korozyjna, naprawy lub
konstrukcja zbiorników zasobnikowych, usługi wbijania pali,
naprawy podwodne, pompowanie i oczyszczanie szamb,
usługi instalacyjne w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, czyszczenie, naprawy i konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej, remonty maszyn, zabezpieczenie
przed korozją, usługi zabezpieczenia przed korozją, usługi
w zakresie remontów budynków: usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, 42 Badania techniczne, badania geologiczne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, analizy wody, usługi
architektoniczne, badania dotyczące ochrony środowiska,
usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, opracowywanie projektów technicznych, usługi opracowania projektów technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
badania i opracowanie projektów technicznych, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowanie projektów technicznych do projektów budowlanych, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, usługi doradztwa technicznego w dziedzinie inżynierii
budowlanej i wodno-lądowej, przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych z projektami budowlanymi, wykonanie analiz chemicznych i biologicznych, analiza próbek geologicznych, opracowywanie
i ocena analiz chemicznych, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opinie techniczne, doradztwo budowlane,
prace badawczo-rozwojowe, usługi badawczo-rozwojowe
związane z budownictwem, usługi badawcze związane
z budownictwem, przemysłowe analizy i usługi badawcze,
usługi projektowania, projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi opracowywania projektów technicznych, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, projektowanie konstrukcji kratownic
przestrzennych, badania i opracowywania projektów technicznych, doradztwo w zakresie projektowania konstruk-
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cyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, usługi projektowania w zakresie inżynierii
wodno-lądowej, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych,
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii,
usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, sporządzanie ekspertyz technicznych, ekspertyzy geologiczne, opracowywanie projektów budowlanych, usługi kontroli jakości wody, usługi
projektowania, usługi projektowania hydrotechnicznego
i melioracyjnego, projektowanie maszyn specjalistycznych,
projektowanie techniczne i doradztwo, usługi projektowania na zamówienie, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, opracowywanie projektów technicznych
(budowlanych), usługi w zakresie badań i opracowywania
w obszarze inżynierii, ekspertyzy w zakresie technologii,
usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, tworzenie
map do planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie i tworzenie dokumentów normalizacyjnych, certyfikacyjnych, homologacyjnych i kontrolnopomiarowych
oraz operatów wodno-prawnych, wykonywanie ekspertyz
inżynieryjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej,
rozwoju małej retencji, przeciwdziałania suszy, wykonywanie
aprobat technicznych, usługi projektowania map, usługi naukowe i techniczne, wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych
i projektów technicznych, usługi w zakresie architektury.
(210) 516687
(220) 2020 08 03
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowny)
(540) Bezalkoholowe IPA Browar Amber
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe.
517191
(220) 2020 08 17
ROCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POOLSPA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 zawory wodociągowe metalowe, rury wodociągowe metalowe, przewody wodociągowe, metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, rury metalowe, metalowe wsporniki na rury, metalowe przewody i rury,
kanalizacja (rury rozgałęźne do -) metalowe, 10 urządzenia
do masażu, przyrządy do masażu, aparaty do masażu, elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne urządzenia do masażu głowy do użytku komercyjnego,
elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego,
urządzenia do masażu [do celów medycznych), urządzenia
do masażu szyi i ramion, elektryczne masażery kosmetyczne,
urządzenia do masażu stóp, urządzenia do masażu szyi, urządzenia do masażu pleców, elektryczne przyrządy do masażu,
urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia
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do masażu generujące wibracje, 11 kabiny prysznicowe, kabiny natryskowe, kabiny kąpielowe, szklane kabiny prysznicowe,
obudowy [kabiny] do wanien, kabiny opalające stojące, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, aeratory do kranów, akcesoria łazienkowe, akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do podgrzewania powietrza, aparatura do filtrowania
wody, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura grzewcza
na energię słoneczną, aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do wentylacji, instalacje do wentylacji, przenośne urządzenia do wentylacji, urządzenia i instalacje do wentylacji, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, akcesoria końcowe
do zasilania w wodę, urządzenia wentylacyjne zasilane energią
słoneczną, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną,
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje sanitarne, zespoły sanitarne, pisuary [armatura sanitarna], sanitarne wyposażenie wodociągowe, instalacje sanitarne przenośne, sanitarna (instalacje i aparatura-), osprzęt do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, urządzenia do celów
sanitarnych, umywalki [części instalacji sanitarnych], kurki
do instalacji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do bidetów, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarna armatura spustowa
do pryszniców, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, nakładki sanitarne na deski sedesowe, wyroby sanitarne ze stali
nierdzewnej, osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, sanitarna armatura spustowa do umywalek, instalacje
łazienkowe do celów sanitarnych, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], rury ściekowe do instalacji sanitarnych, zawory jako części instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody,
klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], rączki
do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych, zawory [kurki] jako części
instalacji sanitarnych, zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych],
kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych, żeliwne
części do rur [części instalacji sanitarnych], metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, filtry
do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych, przenośne
pisuary do imprez na świeżym powietrzu [instalacje sanitarne],
umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji
sanitarnych], osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów
do wyrobów sanitarnych, zawory do kontroli poziomu [cieczy]
jako części do instalacji sanitarnych, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, brodziki
prysznicowe, brodziki, dopasowane wkładki do brodzików,
niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, sitka
do użytku w brodzikach prysznicowych, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, dmuchawy
elektryczne do celów wentylacyjnych, dmuchawy elektryczne
do celów klimatyzacyjnych, urządzenia do suszenia rąk wyposażone w dmuchawy, elektrycznie zasilane dmuchawy
do usuwania kurzu z powietrza, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, elektryczne dozowniki dezodorantów
do pomieszczeń, dozowniki środków odkażających w toaletach, grawimetryczne dozowniki suchych materiałów
do uzdatniania wody, elektryczne dozowniki odświeżaczy
powietrza, fontanny, ozdobne fontanny, fontanny wodne, fontanny-umywalki, fontanny wewnętrzne, osprzęt do fontann,
dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, ela-

Nr ZT25/2021

styczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, kabiny przenośne do łaźni tureckich,
metalowe obudowy kabin prysznicowych, ścianki do kabin
prysznicowych, kabiny do natrysków, lampy bakteriobójcze,
podwodne lampy led, dysze do hydromasażu, wanny z hydromasażem, wanny z systemem hydromasażu, dysze do wanien
z hydromasażem, urządzenia do wanien z hydromasażem, instalacje do wanien z hydromasażem, dopasowane pokrywy
na wanny z hydromasażem, natryski, prysznice, przenośne
prysznice, prysznice ogrodowe, głowice prysznicowe, wanny
prysznicowe, baterie prysznicowe, zawory prysznicowe, węże
prysznicowe, ścianki prysznicowe, mieszacze prysznicowe,
drzwi prysznicowe, instalacje prysznicowe, zestawy prysznicowe, panele prysznicowe, urządzenia prysznicowe, węże prysznicowe do ręcznych pryszniców, wolnostojące prysznice odkażające, prysznice górne [deszczownice], rączki do prysznica,
głowice do pryszniców, brodziki do pryszniców, urządzenia
do pryszniców, zawory mieszające prysznicowe, elektryczne
urządzenia prysznicowe, wolnostojące przenośne prysznice
odkażające, podgrzewacze wody do pryszniców, uchwyty
ręczne do pryszniców, metalowe korki do pryszniców, ściany
do przegród prysznicowych, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, instalacje do wanien z prysznicem, drzwi prysznicowe
z ramą niemetalową, zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, elektronicznie sterowane samowyłączające się krany
prysznicowe, osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem,
głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających
w wodę, sauny, piece saunowe, grzejniki do saun, kamienie
do sauny, instalacje do sauny, sauny do twarzy, urządzenia
do sauny, urządzenia do ogrzewania saun, parowe sauny
do twarzy, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, miski klozetowe, miski klozetowe dla dzieci, miski i deski klozetowe
sprzedawane w zestawie, natryski wysokociśnieniowe, wyposażenie natrysków, wanny z natryskiem, wodooszczędne słuchawki natryskowe, wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, natryski zewnętrzne do kąpieli, natryski służące do odkażania, muszle klozetowe z natryskiem, podgrzewacze wody
do wanien z natryskiem, kurki do mieszania wody będące
elementami instalacji natryskowych, pisuary, spłuczki do pisuarów, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, pisuary stanowiące
części instalacji sanitarnych, automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów, pisuary przenośne na imprezy na świeżym
powietrzu, spłuczki ustępowe, płuczki ustępowe (zbiorniki do
-), zbiorniki do płuczek ustępowych, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, nakładki na deskę sedesową dla dzieci, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, uchwyty do sedesu, deski sedesowe, sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe, urządzenia sterylizujące,
instalacje do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, sterylizatory
do wody, urządzenia do sterylizacji powietrza, toalety z funkcją sterylizacji, urządzenia do sterylizacji wody, sterylizatory
do celów domowych, sterylizatory do celów przemysłowych,
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, przyrządy
do chemicznej sterylizacji [urządzenia do uzdatniania wody],
umywalki łazienkowe, postumenty do umywalek, zatyczki
do umywalek, baterie do umywalek, krany do umywalek, jednouchwytowe baterie umywalkowe, podgrzewacze wody
do umywalek, metalowe korki do umywalek, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki do mycia włosów, umywalki
[elementy instalacji sanitarnych], baterie sztorcowe do umywalek, umywalki wbudowane w szafki, zawory mieszające
[kurki] do umywalek, baterie mieszające do umywalek [kurki],
zespoły wyłapujące zanieczyszczenia do umywalek, lampy
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do umieszczania nad umywalkami, montowane do ściany wylewki do umywalek, umywalki będące elementami instalacji
zaopatrujących w wodę, szafki łazienkowe z umywalkami
[podłączonymi do źródła wody], elastyczne rury wchodzące
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek,
wanny z wirami wodnymi, urządzenia do tworzenia wirów
wodnych, wanny, wanny łazienkowe, wanny termiczne, wanny spa, wanny do nasiadówek, przelewy do wanny, wanny
do hydroterapii, wanny z siedziskiem, wanny z dyszami powietrznymi, wanny spa do stóp, wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny z urządzeniami pomagającymi
wejść do nich, wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść
z nich, wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny ze zmienną wysokością dla osób upośledzonych fizycznie, wykładziny do wanien, dopasowane,
wyposażenie łazienek, wanny łazienkowe (wyposażenie -),
19 materiały budowlane (nie z metalu), niemetalowe przenośne kabiny, przewody do klimatyzacji, niemetalowe, przewody
niemetalowe do wypływu wody, niemetalowe przewody
do dystrybucji wody, przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, przewody grzewcze, niemetalowe, betonowe przewody, rury odpływowe, rury
kamionkowe, rury ceramiczne, rury (spustowe -) niemetalowe,
rury sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
niemetalowe rury spustowe, rury ściekowe (niemetalowe),
rury z zaprawy cementowej, rury wodociągowe (nie z metalu),
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, rury
wodociągowe z tworzyw sztucznych [sztywne], rury wylotowe (niemetalowe -) do instalacji budynków, wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa, rury sztywne
i zawory do nich, niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych
do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, zawory
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, granit, marmur, płytki ceramiczne, ceramiczne pokrycia podłogowe, ścienne płytki ceramiczne, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne płytki podłogowe, płytki ceramiczne na podłogi,
glazurowane płytki ceramiczne, rury ceramiczne i cementowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], 20 lustra łazienkowe, taborety łazienkowe, meble łazienkowe, szafki łazienkowe, niemetalowe, haczyki łazienkowe, modułowe meble łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

517422
(220) 2020 08 24
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOS Z NADZIENIEM
O SMAKU Wasabi BEZ DODATKU FOSFORANÓW
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(531)

05.01.01, 05.01.05, 05.05.18, 05.05.22, 08.05.03, 24.15.02,
24.15.11, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, kabanosy.
517574
(220) 2020 08 28
KOCH&PARTNERS CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) (znak słowny)
(540) Cotton Gang
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami.
(210)
(731)

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

517582
(220) 2020 08 28
RYMARSKI ARKADIUSZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NOA

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, informacje dotyczące edukacji sportowej, informacje
na temat sportu, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
nauka w zakresie sportu, obozy sportowe, organizowanie
obozów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokalnych
wydarzeń sportowych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów
sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie szkoleń sportowych,
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów
i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, sędziowanie na imprezach sportowych,
sędziowanie sportowe, sport i fitness, szkolenia sportowe,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe, udzielanie informacji
związanych ze sportem, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące
sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi klubów sportowych, usługi sportowe, usługi sportowe i kulturalne, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji
sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, zajęcia
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sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie
sportu, organizowanie zawodów sportowych, zapewnianie
obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne],
udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć z wychowania
fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia
dla młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
(210) 518838
(220) 2020 09 28
(731) KASPRZYK AGATA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Medika
(510), (511) 5 czopki, czopki przeciw hemoroidom, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, elektrolity do celów medycznych, enzymy trawienne, konopie indyjskie do celów
medycznych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy
do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze do ochrony
skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy przeciw
swędzeniu, lecznicze dodatki do żywności, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, maści na hemoroidy,
maści przeciw swędzeniu, maści o właściwościach leczniczych, medyczne kremy terapeutyczne, narkotyki do celów
medycznych, olejki lecznicze, preparaty dermatologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt,
preparaty farmaceutyczne do regeneracji tkanek, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, preparaty
farmaceutyczne do leczenia ran, preparaty na hemoroidy,
preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie
trawiennym, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, probiotyki (suplementy), suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy
diety dla ludzi, 10 odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, kitle, aparaty do masażu,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, lampy UV
do stosowania w medycynie, lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, elektrody do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, 25 odzież, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, doradztwo dotyczące urody, doradztwo dotyczące
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kosmetyków, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, elektroliza do celów kosmetycznych, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, odbudowa włosów, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony
piękności, świadczenie usług przez salony piękności, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, usługi medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów
leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badanie leków w celach medycznych, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie leczenia
farmakologicznego, implantacja (wszczepianie) włosów,
kliniki medyczne, konsultacje medyczne, laserowe usuwanie żylaków, medyczna pielęgnacja stóp, oferowanie terapii
laserowej do leczenia chorób, opieka pielęgniarska, pomoc
medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego,
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, terapia
falą uderzeniową, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji
związanych z usługami medycznymi, udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związane
z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi badań krwi, usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi
badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologiczne
w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie
chirurgii, usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
usługi farm zdrowia [medyczne], usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
pacjentów, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi klinik medycznych, usługi laboratoriów medycznych
w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów,
usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek
pobranych od pacjentów, usługi lekarskie, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia prze-
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wlekłego bólu, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi w zakresie badania surowic, usługi
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego,
usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie
wkłuwania się do żył, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych .
(210)
(731)
(540)
(540)

520195
(220) 2020 10 29
ROŻKO ADAM, Białystok
(znak słowno-graficzny)
BLU

27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.02,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna
w szczególności sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, węże, drążki i uchwyty
do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski
i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, wsporniki do mocowania wiszących umywalek, misek
ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura
wodociągowa, sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony
i odpływy kanalizacyjne, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu
lub salonu z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą
łazienkową, materiałami do wykańczania wnętrz, sprzedaż
materiałów budowlano-instalacyjnych poprzez zamówienia
internetowe, usługi reklamowe, usługi marketingowe.
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udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), kursy szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie tekstów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone
online, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.
520378
(220) 2020 11 04
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET Z PIECA drobiowo-wieprzowy
PIECZONY PYSZNY NA CIEPŁO I NA ZIMNO
(210)
(731)

(531)

(210) 520228
(220) 2020 11 02
(731) STĘRZEWSKA ANNA NAUKA MARZEŃ, Piła
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.16, 24.09.03, 24.09.05, 24.17.05, 24.17.17, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne
do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 nauczanie i szkolenia,

(531)

08.05.10, 08.05.25, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.15, 27.05.01,
05.03.15, 05.07.08, 26.13.25
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 29 bekon,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, tłuszcze jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
towarami branży mięsnej: bekon, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane,
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, tłuszcze
jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte
w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu,
zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe
na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branży spożywczej.
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520430
(220) 2020 11 05
ŻYWICKA MAGDALENA NZOZ STOMATOLOGIA
BEZ BÓLU, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stomatologia bez bólu
(210)
(731)

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 10 ortodoncja-aparaty, implanty protetyczne,
43 zakwaterowanie dla pacjentów, 44 usługi dentystyczne,
usługi stomatologii zachowawczej, usługi chirurgii dentystycznej, usługi implantologii, usługi protetyki dentystycznej,
usługi profesjonalnej higieny dentystycznej, usługi stomatologii estetycznej, usługi ortodontyczne, usługi stomatologii
cyfrowej, Digital Smile Design jako metoda dentystyczna,
usługi telemedycyny, usługi cyfrowej nawigacji zabiegów
chirurgicznych.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

521593
(220) 2020 11 30
080509
(320) 2020 05 29
(330) JM
Apple Inc., Cupertino, US
(znak słowno-graficzny)
Pro Stand

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akcesoria do monitorów komputerowych,
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne do komputerów, monitory, ekrany wyświetlające, wyświetlacze zakładane
na głowę i zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami,
smartfonami, przenośnymi urządzeniami elektronicznymi,
urządzeniami elektronicznymi do noszenia na sobie, zegarkami inteligentnymi, okularami inteligentnymi, telewizorami,
dekoderami oraz odtwarzaczami i nagrywarkami audio i wideo, elektryczne i elektroniczne złącza, łączniki, przewody,
kable, ładowarki, doki, stacje dokujące i adaptery do użytku
z komputerami, monitorami komputerowymi, telefonami
mobilnymi, komputerami podręcznymi, komputerowymi
urządzeniami peryferyjnymi, telefonami komórkowymi,
przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, urządzeniami
elektronicznymi do noszenia na sobie, inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi okularami, słuchawkami dousznymi,
słuchawkami nagłownymi, odtwarzaczami i nagrywarkami
audio i wideo, telewizorami i dekoderami, interaktywne ekrany dotykowe, interfejsy do komputerów, ekranów komputerowych, telefonów mobilnych, przenośnych urządzeń elektronicznych, urządzeń elektronicznych do noszenia na sobie,
zegarków inteligentnych, okularów inteligentnych, telewizorów, dekoderów oraz odtwarzaczy i nagrywarek audio i wideo, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych i ekranów smartwatchy, części i akcesoria do komputerów, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, monitorów komputerowych, telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektronicznych do noszenia na sobie, zegarków
inteligentnych, okularów inteligentnych, słuchawek dousznych, słuchawek nagłownych, odtwarzaczy i nagrywarek
audio i wideo, telewizorów i dekoderów.

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

Nr ZT25/2021

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

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty antystatyczne, inne niż do użytku
domowego, Preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego, 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,
2 Powłoki, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie
pojazdów, powłoki antygraffiti [farby], powłoki do drewna
[farby], preparaty ochronne do metali, środki zabezpieczające przed rdzą, 5 Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni,
Preparaty do odświeżania powietrza, Środki bakteriobójcze,
Środki odkażające, 19 Powłoki [materiały budowlane].
521909
(220) 2020 12 08
NOFSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) NOFSZA
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie
dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, analiza odbioru reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, kampanie
marketingowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, marketing cyfrowy, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing dotyczący promocji, marketing
internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, optymalizacja stron internetowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania
nagród w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do ce(210)
(731)

Nr ZT25/2021
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lów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych
i reklam, produkcja reklam, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocja
sprzedaży, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, przygotowywanie kampanii reklamowych, reklama, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, losowanie nagród
[loterie], organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie
loterii, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób
trzecich, usługi loterii.
522928
(220) 2020 11 05
ŻYWICKA MAGDALENA NZOZ STOMATOLOGIA
BEZ BÓLU, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stomatologia bez bólu
(210)
(731)
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523571
(220) 2021 01 07
SOLVACHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oleochemia
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 26.11.25, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty przemysłu chemicznego, 4 Oleje roślinne do celów przemysłowych i tłuszcze zwierzęce do celów przemysłowych, parafiny ciekłe, stearyny, woski parafinowe.
523831
(220) 2021 01 30
JIANGSU JINGCHUANG ELECTRIC CO., LTD,
Xuzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elitech
(210)
(731)

(531)
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 10 ortodoncja-aparaty, implanty protetyczne,
43 zakwaterowanie dla pacjentów, 44 usługi dentystyczne,
usługi stomatologii zachowawczej, usługi chirurgii dentystycznej, usługi implantologii, usługi protetyki dentystycznej,
usługi profesjonalnej higieny dentystycznej, usługi stomatologii estetycznej, usługi ortodontyczne, usługi stomatologii
cyfrowej, Digital Smile Design jako metoda dentystyczna,
usługi telemedycyny, usługi cyfrowej nawigacji zabiegów
chirurgicznych.
(210) 523275
(220) 2021 01 18
(731) KRYZAN PAWEŁ, Szczecin;
KOTOWSKI MARCIN, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3X3 POLSKA KOSZYKÓWKA

01.07.06, 01.15.23, 26.02.07, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Czujniki
piezoelektryczne, Czujniki ciepła [termostaty], Panele do rozdziału energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Wykrywacze [detektory], Mierniki do pomiaru wilgotności, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
Platformy oprogramowania komputerowego, Urządzenia
do analizy gazów, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Transformatory, Transformatory mocy do celów wzmacniania, Prąd
(Prostowniki -), Urządzenia pomiarowe, Termostaty do pojazdów, Elektryczne tablice rozdzielcze, Elektryczne panele
rozdzielcze do sieci elektrycznej, Termometry, Termometry
nie do celów medycznych, Urządzenia monitorujące, inne
niż do celów medycznych, Urządzenia do przetwarzania danych, Przepływomierze, Gazometry [urządzenia pomiarowe],
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Przełączniki punktowe [elektryczne], Przełączniki prądu elektrycznego, Przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, Przyrządy do pomiaru temperatury, Urządzenia
zdalnego sterowania, Monitory [programy komputerowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

03.07.01, 03.07.24, 21.03.01, 26.15.01, 26.13.25, 24.17.07,
27.05.01, 27.07.01, 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych.
(551) wspólne prawo ochronne

524110
(220) 2021 02 04
SMUGARZEWSKA BEATA, Łomża
(znak słowno-graficzny)
Beata Smugarzewska DREW-BET

(531) 05.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
(210)
(731)

524166
(220) 2021 02 04
SKIBICKA BOŻENA SKIBICKA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Oko Prezesa
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowania
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Mobilne
aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Mobilne odbiorniki danych, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Kupony mobilne do pobrania, Aplikacje mobilne
do zamówień online dla bankowości oraz każdej innej dowolnej branży, Aplikacje mobilne umożliwiające zamawianie
online produktów i usług z dostawą w wyznaczone miejsce
i w dowolnym terminie bezpośrednio z wyznaczonego punktu dystrybucji, Aplikacje ułatwiające organizację pracy banków, Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami
i urządzeniami mobilnymi, Kable do mobilnego połączenia
wysokiej jakości (MHL), Oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych
w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem
świata zewnętrznego, 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji
produktów: Oprogramowanie komputerowe do sterowania
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Mobilne
aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Aplikacje mobilne
do zarządzania i organizacji w bankowości, Aplikacje mobilne
umożliwiające zamawianie online produktów i usług, Aplikacje
ułatwiające organizację pracy w bankowości, Edukacyjne aplikacje mobilne, Mobilne odbiorniki danych, Edukacyjne aplikacje mobilne, Kupony mobilne do pobrania, Oprogramowanie
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie
komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL),
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych, Aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 36 Bankowość online, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi
bankowe, Usługi finansowe, 38 Mobilna komunikacja radiowa,
Usługi telefonii i telefonii mobilnej, Łączność za pomocą telefonii mobilnej, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Transmisja
krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki
i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 42 Usługi pomocy technicznej
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting mobilnych stron internetowych.
(210) 524181
(220) 2021 02 05
(731) KWAŚNIAK PAWEŁ, Łomianki
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT25/2021

(531)

01.03.02, 01.03.12, 24.17.25, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16,
29.01.12
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, 37 Montaż instalacji na placach budowy, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

524346
(220) 2021 02 10
JĘDRZEJEK KINGA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BUKINIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Koce, kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, kocyki do owijania niemowląt i dzieci, koce do łóżeczek
dziecięcych, koce pikowane, poszewki na kołdry, poszewki
na poduszki, kołdry.
524421
(220) 2021 02 09
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
TERMY UNIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UNIEJOWIE, Uniejów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winnica Uniejów

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13, 24.03.01, 24.03.07, 29.01.12
(510), (511) 21 Aeratory do wina, Butelki, Gąsiory, Gąsiory
szklane, Karafki [na alkohol], Kubki, Naczynia ceramiczne,
Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Pipety
[do degustacji win], Wylewki do wina, 33 Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty owocowe,
Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, Kirsz [alkohol na bazie
wiśni], Koktajle, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Whisky, Wino, Wódka, 35 Promocja
sprzedaży dla osób trzecich: Aeratorów do wina, Butelek,
Gąsiorów, Gąsiorów szklanych, Karafek [na alkohol], Kubków,
Naczyń ceramicznych, Naczyń na napoje, Naczyń szklanych
do napojów, Pipet [do degustacji win], Wylewek do wina,
Ekstraktów alkoholowych, Esencji alkoholowych, Alkoholowych ekstraktów owocowych, Cydru, Destylowanych
napojów, Destylowanych napojów alkoholowych na bazie
zbóż, Dżinów, Gorzkich nalewek, Gotowych napojów alkoholowych innych niż na bazie piwa, Kirszu [alkohol na bazie
wiśni], Koktajli, Napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa),
Napojów alkoholowych zawierających owoce, Piquette
[wino z wytłoczyn winogronowych], Whisky, Wina, Wódki,
41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie].

Nr ZT25/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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524450
(220) 2021 02 09
NICAK DAMIAN, Mysłowice
(znak słowno-graficzny)
MENTAL DISASTER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 18 Imitacje skóry, futro, aktówki, teczki konferencyjne, teczki na nuty, kufry bagażowe, bagaż, parasole, plecaki, etui na karty [portfele), etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, torby,
torby sportowe, torebki, walizki, 25 Bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy,
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, kalosze
[wkładane obuwie], kamizelki, kaptury [odzież], kostiumy
kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krawaty,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, garnitury, mundury, nakrycia głowy, obuwie, kombinezony |odzież], dzianina [odzież], odzież, odzież haftowana, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, paski [odzież], palta, pikowane kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, pulowery, rękawiczki, rękawiczki bez palców, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnico-spodenki, swetry, szaliki, szale, szaliki rurkowe (kominy) na szyję.
524464
(220) 2021 02 11
SHIRTS’N SHORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) alternateave
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 08.05.01, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.24, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18,
13.03.07, 17.01.09, 11.03.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524530
(220) 2021 02 11
DUFAJ PAULINA, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
GOLDWEAR

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, odzież gotowa, odzież damska,
dzianina, swetry, kurtki, topy szorty, okrycia wierzchnie, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszule, Body, odzież
do spania.
524643
(220) 2021 02 12
MOKSIEWICZ JAKUB STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW ZŁOMUJGRATA.PL, Lasocice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stacja demontażu pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL

(210)
(731)

(210)
(731)

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

524467
(220) 2021 02 11
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe PULPETY
WIEPRZOWE klasyczne w sosie pomidorowym
z ryżem CLASSIC PORK MEATBALLS IN TOMATO
SAUCE WITH RICE TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU
FMCG 2020 ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów
sztucznych barwników wzmacniaczy smaku
fosforanów 3 min. i gotowe

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01,
18.01.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, 40 Złomowanie pojazdów.
524697
(220) 2021 02 16
LEX4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L4S LEX4SAFE BEZPIECZNE USŁUGI PRAWNE

(210)
(731)

(531) 07.05.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
pośrednictwa w handlu i usługi informacyjne w w/w zakresie,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu,
Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Analiza
cen, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące licencjonowania
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własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji
na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w kwestiach praw
własności przemysłowej, Doradztwo w sporach sądowych,
Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Usługi prawne i usługi informacyjne
w w/w zakresie.
524763
(220) 2021 02 16
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 10% ALK. PIWNA MAŁPKA PIWO BARDZO MOCNE
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 01.01.05,
01.15.05, 09.05.10
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.

(210) 524898
(220) 2021 02 18
(731) TARNAWSKI ZBIGNIEW ADVENTURE, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ADV RALLY
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie konkursów, Organizowanie uroczystości, Usługi wydawnicze i reporterskie, Produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, Publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów,
Wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji
multimedialnych, Produkcja i wydawanie filmów, nagrań
audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, Działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez
sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach Informacji
oraz w formie papierowej, Organizowanie wystaw w celach
edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, Szkolenia motocyklowe, imprezy sportowe i kulturalne (eventy) motocyklowe, Rajdy motocyklowe, Szkolenia kierowców, Szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa jazdy, Organizowanie wyścigów
samochodowych i motocyklowych, Organizacja rajdów samochodowych i motocyklowych, Organizowanie rajdów,
tras i wyścigów, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi, Organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, zlotów, szkoleń, warsztatów, konkursów, Organizowanie plebiscytów, Przyznawanie nagród, Nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem Internetu,
Sesje szkoleniowe on-line, Udostępnianie komputerowych,
elektronicznych i on-line baz danych do użytku w zakresie
edukacji, kształcenia i rozrywki, Usługi kształcenia interaktywnego, Gry on-line, Informacja o ww. usługach.

Nr ZT25/2021

525009
(220) 2021 02 19
PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) e-PPE
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy
danych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
komunikacyjne i sieciowe, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie
do mediów i publikowania, Aplikacje biurowe i biznesowe,
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Przetwarzanie danych do celów
administracyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 38 Usługi
telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Usługi telefoniczne,
Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, Testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania.
(210)
(731)

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

(531)

525084
(220) 2021 02 22
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta ŁACIATE BABECZKI SMAK BELGIJSKA
CZEKOLADA Z NUTĄ POMARAŃCZY MIESZANE
ŁYŻKĄ 12 SZT. 4 KOLORY W ZESTAWIE

08.01.10, 08.01.16, 08.01.22, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.02,
26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.14, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Babeczki, brownie, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta na bazie pomarańczy,
ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciastka, ciastka czekoladowe, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na brownie, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie
wypieki, ciasto w proszku, desery czekoladowe, gotowe mieszanki do pieczenia, mieszanka do ciasta, mieszanki do przy-
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gotowywania ciasteczek czekoladowych typu brownie,
mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, mieszanki
na ciastka, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze
wyroby cukiernicze z mąki, potrawy na bazie mąki, preparaty
aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty do ciast, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty mączne do żywności, produkty na bazie
czekolady, produkty żywnościowe z ciasta, proszek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski w postaci ciast
owocowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej, słodkie
bułeczki typu muffin, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

525142
(220) 2021 02 23
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP Kobieta

(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne,
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne,
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii,
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
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w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe,
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja,
Reklama koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja
radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne,
Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów
muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów
na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie
koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty,
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty
muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncer-
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tów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
525151
(220) 2021 02 24
ZGROMADZENIE KSIĘŻY LEGIONISTÓW CHRYSTUSA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dom Apostołów
(210)
(731)

(531) 07.01.03, 07.01.25, 24.13.02, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja religijna, Szkolenie religijne, Kursy szkoleniowe dotyczące
zagadnień religijnych, Usługi edukacyjne dotyczące rozwoju
religijnego, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie
i prowadzenie rekolekcji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie warsztatów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, seminariów, sympozjów, warsztatów i wykładów o tematyce religijnej, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach
o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Udostępnianie publikacji
on-line [nie do pobrania], Publikowanie książek i czasopism
elektronicznych on-line, 45 Usługi religijne, Organizowanie
ceremonii religijnych, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Udostępnianie informacji o religii, Poradnictwo duchowe, Doradztwo duchowe, Świadczenie usług modlitewnych.
525357
(220) 2021 03 01
FRONIA JADWIGA JOLANTA, FRONIA RAFAŁ
WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE PLAN SPÓŁKA
CYWILNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galileos.pl w dobrą stronę
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Mapy, plany miast, przewodniki, 25 Odzież
turystyczna, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna map, planów
miast i przewodników, odzieży turystycznej oraz akcesoriów
turystycznych takich jak: śpiwory, karimaty, ochraniacze śniegowe.
525393
(220) 2021 03 01
ILLUMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) illumino

(210)
(731)

Nr ZT25/2021

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Wytłoczki metalowe, Metalowe drobne wyroby, Podkładki [drobnica metalowa], Sprężyny [drobnica
metalowa], Zaciski zawieszeniowe z metalu, Metalowe odlewy, Rury i rurki metalowe, Metalowe łączniki gwintowane,
Metalowe zaciski regulowane, Nakrętki [drobnica metalowa],
Liny stalowe, Łańcuchy metalowe, Metalowe zaciski do kabli
(nieelektryczne), Metalowe złączki kablowe (nieelektryczne -),
Zawiesie z lin stalowych, 9 Elektryczne końcówki zaciskowe,
Elektryczne terminale złączy wtykowych, Elektryczne wtyczki
połączeniowe, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
Przewody uziemiające, Ściemniacze światła, Sterowniki LED,
Wtyczki elektryczne, Znaczniki do przewodów elektrycznych,
Złączki [elektryczność], Elektryczne kable połączeniowe, Etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, Kable elektryczne, Przewody elektryczne, Przewody zasilające, Wiązki
kablowe, Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, Złączki do przewodów [elektryczność], Elektryczne płytki drukowane, Elektroniczne zasilacze, Transformatory elektroniczne, 11 Abażury do lamp, Elektryczne oprawy
oświetleniowe, Elektryczne systemy oświetlenia szynowego,
Elementy odciążnikowe do lamp wiszących, Elementy oświetleniowe, Klosze do lamp [kominki], Lampy awaryjne, Lampy
LED, Oprawki do lamp elektrycznych, Oprawy oświetleniowe, Osłony do lamp, Osprzęt do oświetlenia, Oświetleniowe
oprawy, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie sufitowe, Podstawy
lamp, Światła do mocowania na szynach, Światła wspomagające wzrost roślin, Sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe],
Uchwyty lamp, Wisiorki do żyrandoli, Żyrandole, Zawieszenia do lamp, Żarówki i akcesoria do nich, Reflektory do lamp,
Lampy oświetleniowe, Lampy wiszące, Dyfuzory będące
częściami urządzeń oświetleniowych, Elektryczne instalacje
oświetleniowe, Oświetlenie awaryjne, 35 Dostarczanie informacji handlowych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
Gromadzenie informacji handlowej, Informacja o działalności
gospodarczej, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe
drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica
metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED,
wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable
elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy
oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego,
elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki
do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe
odlewy, metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie
z lin stalowych, izolowane złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze
światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne,
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przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy
oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp
wiszących, elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe, osprzęt
do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące częściami
urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe
łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki
[drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych,
izolowane złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe,
kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające,
wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych,
oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp,
wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory do lamp,
dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby,
metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane, metalowe
zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza elektryczne,
listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające,
ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody
elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy oświetleniowe, lampy
LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe,
osprzęt do oświetlenia, uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli,
zawieszenia do lamp, reflektory do lamp, dyfuzory będące
częściami urządzeń oświetleniowych .
525396
(220) 2021 03 01
ILLUMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.21
(510), (511) 6 Wytłoczki metalowe, Metalowe drobne wyroby, Podkładki [drobnica metalowa], Sprężyny [drobnica
metalowa], Zaciski zawieszeniowe z metalu, Metalowe odlewy, Rury i rurki metalowe, Metalowe łączniki gwintowane,
Metalowe zaciski regulowane, Nakrętki [drobnica metalowa],
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Liny stalowe, Łańcuchy metalowe, Metalowe zaciski do kabli
(nieelektryczne), Metalowe złączki kablowe (Nieelektryczne
-), Zawiesie z lin stalowych, 9 Elektryczne końcówki zaciskowe, Elektryczne terminale złączy wtykowych, Elektryczne
wtyczki połączeniowe, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza
elektryczne], Przewody uziemiające, Ściemniacze światła,
Sterowniki LED, Wtyczki elektryczne, Znaczniki do przewodów elektrycznych, Złączki [elektryczność], Elektryczne kable połączeniowe, Etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, Kable elektryczne, Przewody elektryczne, Przewody zasilające, Wiązki kablowe, Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, Złączki do przewodów
[elektryczność], Elektryczne płytki drukowane, Elektroniczne
zasilacze, Transformatory elektroniczne, 11 Abażury do lamp,
Elektryczne oprawy oświetleniowe, Elektryczne systemy
oświetlenia szynowego, Elementy odciążnikowe do lamp
wiszących, Elementy oświetleniowe, Klosze do lamp [kominki], Lampy awaryjne, Lampy LED, Oprawki do lamp elektrycznych, Oprawy oświetleniowe, Osłony do lamp, Osprzęt
do oświetlenia, Oświetleniowe oprawy, Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie sufitowe, Podstawy lamp, Światła do mocowania na szynach, Światła wspomagające wzrost roślin, Sznury
do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Szyny oświetleniowe
[urządzenia oświetleniowe], Uchwyty lamp, Wisiorki do żyrandoli, Żyrandole, Zawieszenia do lamp, Żarówki i akcesoria
do nich, Reflektory do lamp, Lampy oświetleniowe, Lampy
wiszące, Dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Oświetlenie
awaryjne, 35 Dostarczanie informacji handlowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Gromadzenie informacji
handlowej, Informacja o działalności gospodarczej, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, Organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, Pokazy towarów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne
wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane,
metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody
uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki
elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki
kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy
oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych,
oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty
lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory
do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne
wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane,
metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody
uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki
elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki
kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy
oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
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oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych,
oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty
lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory
do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza
elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody
uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki LED, wtyczki
elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki
kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy
oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących, elementy
oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych,
oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia, uchwyty
lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp, reflektory
do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń oświetleniowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wytłoczki metalowe, metalowe drobne wyroby, metalowe odlewy, metalowe łączniki
gwintowane, metalowe zaciski regulowane, nakrętki [drobnica metalowa], liny stalowe, zawiesie z lin stalowych, izolowane złącza elektryczne, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przewody uziemiające, ściemniacze światła, sterowniki
LED, wtyczki elektryczne, elektryczne kable połączeniowe,
kable elektryczne, przewody elektryczne, przewody zasilające, wiązki kablowe, zelektryfikowane szyny do zawieszania
reflektorów punktowych, elektroniczne zasilacze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elementy odciążnikowe do lamp wiszących,
elementy oświetleniowe, lampy LED, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia,
uchwyty lamp, wisiorki do żyrandoli, zawieszenia do lamp,
reflektory do lamp, dyfuzory będące częściami urządzeń
oświetleniowych .
(210)
(731)
(540)
(540)

525420
(220) 2021 03 02
AEW Invest GmbH, Düsseldorf, DE
(znak słowno-graficzny)
PROSTA TOWER

(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 9 Aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawiga-
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cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania,
16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Materiały filtrujące z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 27 Materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, Pokrycia ścian i sufitów, 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, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe,
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie
kart przedpłaconych i bonów, Gwarantowanie ubezpieczeń,
Ubezpieczenia, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników
i dezynfekcja, 39 Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli,
Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Transport (Usługi
nawigacji -), Usługi przewozu, 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 Usługi naukowe i technologiczne,
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, 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, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu
powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zwierzęta (Pomieszczenia dla -).
525468
(220) 2021 03 03
VENTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) VENTURO

(531) 01.15.15, 15.07.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Oleje przekładniowe, 4 Mineralne oleje smarowe, Oleje białe, Oleje do hydrodynamicznych napędów
do pojazdów, Oleje do obróbki cieplnej stosowane podczas obróbki metali, Oleje do obróbki powierzchni, Oleje
do odpuszczania metali, Oleje do samochodowych przekładni głównych, Oleje do silników samochodowych, Oleje
do smarowania, Oleje do termicznej obróbki metali, Oleje
do turbin, Oleje do turbosprężarek, Oleje do użytku z obrabiarkami, Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych
[nie do paliw], Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje
penetrujące, Oleje przemysłowe będące olejami do hartowania, Oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, Oleje roślinne do smarowania przyborów kuchennych w celu
zapobiegania przywieraniu, Oleje roślinne do smarowania
maszyn do przetwarzania żywności, Oleje samochodowe,
Oleje separacyjne, Oleje silnikowe, Oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, Oleje smarowe jako oleje
hydrauliczne, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Oleje
smarowe zawierające dodatki chroniące metal przed zużyciem poprzez tarcie, Oleje smarujące do chłodzenia metalu podczas skrawania, Oleje smarujące do cięcia elementów metalowych, Oleje smarujące do kół, Oleje smarujące
do kształtowania elementów metalowych, Oleje smarujące
do przemysłowych urządzeń chłodzących, Oleje smarujące do silników benzynowych, Oleje smarujące do urządzeń
samochodowych, Oleje smarujące do użytku jako ciecze
chłodząco-smarujące [przy obróbce skrawaniem], Oleje
stosowane w obróbce metali, Oleje syntetyczne, Oleje syntetyczne do sprężarek, Oleje techniczne, Oleje techniczne
do obróbki metali, Oleje ułatwiające wyjęcie z form, Oleje
ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], Oleje zawierające dodatki antykorozyjne, Oleje zawierające wodne
dodatki dyspergujące, Smarowania (Oleje do -), Środki konserwujące do metalu [oleje], Środki przeciwprzyczepne [oleje], Substancje przeciwzatarciowe [oleje], Syntetyczne oleje
do smarowania, Techniczne oleje, 42 Usługi laboratoryjne,
Kontrola jakości surowców, Testowanie komponentów, Testy
jakości, Badanie jakości produktów, Doradztwo w dziedzinie
kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
Kontrola jakości, Ocena jakości, Przeprowadzanie badań jakościowych, Przeprowadzanie testów kontroli jakości, Przeprowadzanie testów przemysłowych, Sprawdzanie jakości, Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testowanie
środków chemicznych, Testowanie surowców, Testy kontroli
jakości, Usługi badawczo-rozwojowe, Analityczne usługi laboratoryjne, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne, Badania naukowe
i przemysłowe, Inżynieria chemiczna, Monitorowanie stanu
olejów, Monitorowanie stanu smarów, Przemysłowe analizy
i usługi badawcze, Usługi badawcze.
525546
(220) 2021 03 03
CYWIŃSKI KRZYSZTOF U CYWILA-ARMADA,
Niechorze
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) U CYWILA

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Filety rybne, Homary nieżywe, Ikra rybia przetworzona, Kawior, Konserwowane ryby, Krewetki nieżywe,
Łosoś, Małże nieżywe, Ostrygi nieżywe, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Raki nieżywe, Ryby, Ryby solone, Śledzie,
Tuńczyk, Zupy, Żywność przygotowana z ryb, Anchois, Bekon,
Bulion, Chrupki ziemniaczane, Drób nieżywy, Flaki, Galaretki
jadalne, Galarety mięsne, Grzyby konserwowane, Kaszanka,
Kapusta kwaszona, Kiełbasy, Krokiety, Langusty nieżywe, Mięso, Produkty mleczne, Owocowe sałatki, Pikle, Rosół, Sałatki
warzywne, Sardynki, Szynka, Warzywa gotowane, Wędliny,
Ziemniaki, 43 Bary szybkiej obsługi, Biura zakwaterowania
w hotelach i pensjonatach, Domy turystyczne, Hotele dla
zwierząt, Informacja i doradztwo w zakresie przygotowania
posiłków, Kafeterie, Motele, Obsługa gastronomiczna, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w hotelach i pensjonatach, Stołówki, Usługi
barowe, hotelowe, osobistych kucharzy, Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie
namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażania kempingowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

525583
(220) 2021 03 05
MALISZEWSKA MAGDALENA, Michałowice
(znak słowno-graficzny)
MAGMAL Magdalena Maliszewska

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210) 525610
(220) 2009 11 23
(731) Zapaz Food B.V., Heerhugowaard, NL
(540) (znak słowny)
(540) ZAPAZ
(510), (511) 29 Potrawy gotowe do spożycia, mianowicie
potrawy gotowe do spożycia składające się głównie z mięsa
lub warzyw, Produkty spożywcze, a mianowicie dipy serowe,
dipy salsowe, mieszanki dipowe, fasola, fasola konserwowa,
suszona fasola, fasola w puszkach i fasola chili, 30 Gotowe
do spożycia potrawy, mianowicie gotowe do spożycia po-
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trawy składające się głównie z tortilli, burrito i ryżu, Produkty spożywcze, mianowicie tortille, chipsy typu tortilla, tacos
[danie meksykańskie], sosy, zioła i przyprawy, papryka jalapeno, mąka i produkty zbożowe, nachos, burritos, mieszanki
do sporządzania sosów, sosy salsa i mieszanki do marynat,
35 Reklama, promocja sprzedaży, działania reklamowe,
usługi marketingowe, import, eksport, usługi marketingowe i usługi sprzedaży hurtowej oraz mediacja biznesowa
w handlu towarami, a mianowicie gotowymi potrawami
i artykułami spożywczymi, tortillami, chipsami typu tortilla,
tacosami, sosami, ziołami i przyprawami, papryką jalapeno,
dipami serowymi, salsą, mieszankami do dipów, Reklama,
promocja sprzedaży, działania reklamowe, usługi marketingowe, import, eksport, usługi marketingowe i usługi sprzedaży hurtowej oraz mediacja biznesowa w handlu produktami spożywczymi, a mianowicie fasolą, fasolą konserwową,
fasolą suszoną, fasolą z puszki, fasolą chili, mąką i produktami
zbożowymi, nachos, burritos, mieszankami do sporządzania
sosów, sosami salsa i mieszankami do marynat.
525632
(220) 2021 03 05
CORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORSYSTEM ELECTROPHYSIOLOGY
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do urządzeń
medycznych, w szczególności do cewników medycznych,
medycznych systemów diagnostycznych do mapowania
oraz do systemów elektrofizjologicznej nawigacji i ablacji,
10 Narzędzia medyczne, Elektrody do ablacji serca, urządzenia medyczne, mianowicie cewniki, prowadniki angioplastyczne, pompy infuzyjne, elektrody do czasowej stymulacji,
płaty stosowane z cewnikami medycznymi, osłony, kable
medyczne, generatory ultradźwięków, medyczne urządzenia obrazujące, medyczne urządzenia diagnostyczne
do mapowania i ablacji oraz części i akcesoria do nich, systemy do ablacji mikrofalowej i akcesoria do nich, mianowicie
igły i anteny, elektrody do użytku medycznego, elektrody
sercowe, elektrody do wykonywania zabiegów ablacji serca, 42 Badania naukowe i medyczne, a zwłaszcza dotyczące
zdrowia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych, sprawności (fitness) i żywienia i/lub zapobiegania i zmniejszania
chorób sercowo-naczyniowych i udarów, Dostarczanie i zapewnianie użytkownikowi wielokrotnego dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej (ogólnoświatowej
sieci WWW/Internet) dla przekazywania i rozpowszechniania
informacji odnoszących się w szerokim zakresie do aktualności, a zwłaszcza dotyczących zdrowia z zakresu chorób
sercowo-naczyniowych, sprawności (fitness) i żywienia i/lub
zapobiegania i zmniejszania chorób sercowo-naczyniowych
i udarów.
525705
(220) 2021 03 08
HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SourFun Mix
(510), (511) 30 Słodycze.
(210)
(731)

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

Nr ZT25/2021

525799
(220) 2021 03 08
WÖRDEKEMPER ANDREAS, Rietberg, DE
(znak słowno-graficzny)
NATURALNIE ROLNIK REGIONALNY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.07, 26.13.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, Przetworzone owoce
i warzywa [w tym orzechy, warzywa strączkowe], Przetworzone grzyby, Oleje i tłuszcze, Owoce [mrożone], Owoce
[konserwowane], Marmolady, Konfitury, Mrożone warzywa,
Galaretki, Żelatyna, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne,
Pasty mięsne, Mięso, Ryby, Owoce morza, Mięczaki, Jajka,
30 Cukier, słodziki naturalne, słodkie polewy i nadzienia, produkty pszczele do celów spożywczych, Przetworzone zboża
i skrobia do żywności oraz wyroby z nich, Dodatki piekarnicze, Drożdże, Przetworzone zboża, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania,
Słodycze [cukierki], Batoniki czekoladowe, Guma do żucia,
Sól kuchenna, Przyprawy, Przyprawy korzenne, aromaty
do napojów, Ryż, Pikantne sosy i pasty, Sos czatnej, Mąka,
Kawy, herbaty, kakao i ich zamienniki, Miód, Makarony suszone i świeże, Kluski, Knedle, Pieczywo, Ciasta, Torty, Herbatniki,
Lody, kremy mrożone, sorbety, Płatki zbożowe, Chleb, Wypieki i wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 31 Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, Świeże owoce, Świeże warzywa, Świeże
orzechy, Świeże zioła, Warzywa [świeże], Zboża nieprzetworzone, Produkty rolne, Produkty ogrodnicze, Produkty leśne,
Produkty akwakultury, Grzyby.
525853
(220) 2021 03 09
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) biobohaterowie
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby,
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje
i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], Czosnek
konserwowy, Czosnek konfekcjonowany i konserwowany,
30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności,
Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek
w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce,
Przeciery warzywne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony
czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka,
Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce
cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki
[owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce
(210)
(731)

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy,
świeże warzywa i zioła.
525854
(220) 2021 03 09
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) gang biohaterów
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby,
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje
i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], Czosnek
(konserwowy -), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany,
30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności,
Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek
w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce,
Przeciery warzywne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony
czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka,
Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce
cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki
[owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce
morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy,
świeże warzywa i zioła.
(210)
(731)

525858
(220) 2021 03 09
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) kwaśni biohaterowie
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby,
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje
i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], Czosnek
(konserwowy -), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany,
30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności,
Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek
w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce,
Przeciery warzywne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony
(210)
(731)
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czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka,
Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce
cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki
[owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce
morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy,
świeże warzywa i zioła.
525860
(220) 2021 03 09
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) sourbiohero
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby,
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje
i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], Czosnek
(konserwowy -), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany,
30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności,
Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek
w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce,
Przeciery warzywne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony
czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka,
Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce
cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki
[owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce
morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy,
świeże warzywa i zioła.
(210)
(731)

(210) 525865
(220) 2021 03 10
(731) FUNDACJA PO PIERWSZE ZDROWIE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POWRÓT BEETHOVENA
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, Urządzenia i nośniki do przechowywania
danych, Urządzenia do kopiowania, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video,
Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Filmy
do pobrania, Filmy animowane, Filmy kinematograficzne,
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Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe animowane
do pobrania, Filmy wideo, Nagrane filmy, Kinematograficzne filmy, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały drukowane, Książki, Powieści, Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej,
36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, 38 Usługi transmisyjne,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 40 Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, Powielanie
nagrań audio i video, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, 41 Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia
muzyczne na żywo, Muzyczne usługi wydawnicze, 45 Usługi
prawne.
525889
(220) 2021 03 10
ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW,
PROWINCJA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OAT Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Czasopisma [periodyki], gazety, Kalendarze, Książki, prospekty,
Publikacje drukowane, Śpiewniki, Zawiadomienia [artykuły
papiernicze], Ulotki, Cenniki, Naklejki, Artykuły biurowe, Artykuły i materiały piśmienne, Broszury, Poradniki, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, 35 Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych
materiałów drukowanych i artykułów papierniczych oraz
wyposażenia edukacyjnego, afiszy, plakatów, biuletynów
informacyjnych, czasopism [periodyków], gazet, kalendarzy,
książek, prospektów, publikacji drukowanych, śpiewników,
ulotek, cenników, naklejek, artykułów biurowych, artykułów
i materiałów piśmiennych, broszur, poradników, materiałów
szkoleniowych i instruktażowych, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi współpracy z blogerami, Usługi dotyczące
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych,
pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych
i ekonomicznych, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Analizy rynkowe,
Badania opinii publicznej, Telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
Wynajmowanie miejsca na reklamę, Publikowanie tekstów
reklamowych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja religijna, Produkcja filmów,
innych niż reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż tek-
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sty reklamowe), Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie książek, Prowadzenie blogów on-line,
w tym blogów o tematyce religijnej, filozofii, stylu i sposobie
życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie religii, filozofii, stylu
i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym
w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje
o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze religii,
filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu
życia, Opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze
religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze religii filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie
konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub
laserów, imprez plenerowych, Usługi rozrywkowe dla dzieci,
Organizowanie, produkcja i wystawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk
muzycznych, Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń
edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów,
szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów.
525890
(220) 2021 03 10
ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW,
PROWINCJA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OAT Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Afisze, plakaty, Biuletyny
informacyjne, Czasopisma [periodyki], gazety, Kalendarze,
Książki, prospekty, Publikacje drukowane, Śpiewniki, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Ulotki, Cenniki, Naklejki,
Artykuły biurowe, Artykuły i materiały piśmienne, Broszury,
Poradniki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych materiałów drukowanych
i artykułów papierniczych oraz wyposażenia edukacyjnego, afiszy, plakatów, biuletynów informacyjnych, czasopism
[periodyków], gazet, kalendarzy, książek, prospektów, publikacji drukowanych, śpiewników, ulotek, cenników, naklejek, artykułów biurowych, artykułów i materiałów piśmiennych, broszur, poradników, materiałów szkoleniowych
i instruktażowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
(210)
(731)
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mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi współpracy z blogerami, Usługi dotyczące
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, Usługi agencji reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych,
pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych
i ekonomicznych, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Analizy rynkowe,
Badania opinii publicznej, Telemarketing, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
Wynajmowanie miejsca na reklamę, Publikowanie tekstów
reklamowych, 41 Edukacja religijna, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie książek, Prowadzenie blogów
on-line, w tym blogów o tematyce religijnej, filozofii, stylu
i sposobie życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie religii,
filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji
i oświaty, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu
życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym
w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, Opracowania i rozprawy
naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze religii, filozofii,
stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu
i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, w tym w obszarze religii filozofii, stylu
i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów,
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi festiwali
i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów,
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych, Usługi rozrywkowe dla
dzieci, Organizowanie, produkcja i wystawianie programów
i spektakli telewizyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk muzycznych, Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
525915
(220) 2021 03 11
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

27

(540) AV-POLAND Autonomiczna przyszłość transportu
drogowego

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.21, 26.11.22
(510), (511) 16 Publikacje książkowe, Czasopisma, Gazety,
Podręczniki i książki, Instrukcje, Zakładki od książek, Fotografie, Pudełka kartonowe lub papierowe, Adresatki, Afisze,
Almanachy, Plakaty, Albumy, Artykuły biurowe za wyjątkiem
mebli, Przybory do pisania, Przyciski do papieru, Bloczki
do pisania, Broszury informacyjne, Nalepki, Notesy, Notatniki, Długopisy, Ołówki, Podstawki do długopisów i ołówków, Temperówki, Wieczne pióra, Chorągiewki papierowe,
Obwoluty, Okładki papierowe na dokumenty, Segregatory,
Kalendarze, Karty pocztowe, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi zdalnego nauczania za pomocą sieci Internet, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego i edukacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe,
udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu
do zasobów tekstowych, audio, wizualnych, muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 Usługi
edukacyjne, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie centrum spotkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury, rozrywki i edukacji, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i planowanie
przyjęć, Produkcja filmów i słuchowisk edukacyjnych, Sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne,
Komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
Publikowanie książek, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów
edukacyjnych, Tłumaczenia tekstów edukacyjnych, Publikacje elektroniczne on-line książek, albumów fotograficznych
i periodyków, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw,
konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych
w celach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi fotograficzne i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi reporterskie, Organizowanie imprez
połączonych z wręczaniem nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, rozrywki i nauki.
525916
(220) 2021 03 11
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) avpoland.com
(510), (511) 16 Publikacje książkowe, Czasopisma, Gazety,
Podręczniki i książki, Instrukcje, Zakładki od książek, Fotografie, Pudełka kartonowe lub papierowe, Adresatki, Afisze,
(210)
(731)
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Almanachy, Plakaty, Albumy, Artykuły biurowe za wyjątkiem
mebli, Przybory do pisania, Przyciski do papieru, Bloczki
do pisania, Broszury informacyjne, Nalepki, Notesy, Notatniki, Długopisy, Ołówki, Podstawki do długopisów i ołówków, Temperówki, Wieczne pióra, Chorągiewki papierowe,
Obwoluty, Okładki papierowe na dokumenty, Segregatory,
Kalendarze, Karty pocztowe, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi zdalnego nauczania za pomocą sieci Internet, usługi
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego i edukacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe,
udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu
do zasobów tekstowych, audio, wizualnych, muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 Usługi
edukacyjne, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie centrum spotkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury, rozrywki i edukacji, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i planowanie
przyjęć, Produkcja filmów i słuchowisk edukacyjnych, Sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne,
Komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
Publikowanie książek, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów
edukacyjnych, Tłumaczenia tekstów edukacyjnych, Publikacje elektroniczne on-line książek, albumów fotograficznych
i periodyków, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw,
konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych
w celach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi fotograficzne i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi reporterskie, Organizowanie imprez
połączonych z wręczaniem nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, rozrywki i nauki.
525959
(220) 2021 03 11
ADAMAREK PATRYCJA FABRYKA GENTLEMENÓW,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabryka gentlemenów
(210)
(731)
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dla służb wojskowych, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Wypożyczanie maszyn
i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.
(210) 526044
(220) 2021 03 12
(731) BRZEGOWA MARTA HVYT, Gaj
(540) (znak słowny)
(540) HVYT
(510), (511) 6 Uchwyty z metalu, Gałki [uchwyty] metalowe, Uchwyty metalowe do szuflad, Uchwyty do otwierania
szuflad z metali nieszlachetnych, Okucia metalowe do mebli, Metalowe gałki do szuflad, 20 Niemetalowe uchwyty
do szuflad, Uchwyty szklane do szuflad, Uchwyty do szuflad
niemetalowe, Uchwyty porcelanowe do szuflad, Drewniane
uchwyty do szuflad, Uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty z tworzyw
sztucznych do szuflad, Niemetalowe uchwyty do mebli,
Uchwyty ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, Gliniane uchwyty do szuflad, Gałki drewniane, Gałki
szklane, Gałki ceramiczne, Gałki porcelanowe, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego
i hurtowego związane ze sprzedażą mebli i akcesoriów meblowych, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli i akcesoriów meblowych, Prowadzenie salonów
sprzedaży mebli i akcesoriów.
526119
(220) 2021 03 15
LIFT RZESZÓW WINDY I SCHODY RUCHOME JAN
KRUCZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LR LIFT RZESZÓW WINDY I SCHODY RUCHOME

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 7 Mechanizmy wind, Windy schodowe, Windy
budowlane, Sterowniki do wind, Windy i podnośniki, Windy
dla obsługi, Urządzenia napędowe do wind, Napędy elektryczne do wind, Windy pasażerskie do budynków, Windy
do użytku w klatkach schodowych, Ruchome schody, Instalacje dźwigowe, Krzesełka dźwigowe, Dźwigi towarowe,
9 Panele sterowania wind, Oprogramowanie do sterowania
maszynami, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa wind
i dźwigów, Usługi montażu wind, Usługi doradcze dotyczące
instalacji wind osobowych, Serwisowanie dźwigów.
(210) 526165
(220) 2021 03 16
(731) WIŚNIEWSKI JACEK, Abramowice Prywatne
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01, 02.01.23, 15.07.01, 15.07.04
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi
męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich
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(531) 02.01.01, 02.01.19, 04.05.21
(510), (511) 25 Odzież sportowa, 30 Batony zbożowe i energetyczne, 32 Napoje energetyzujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) JANÓW LUBELSKI 1687 BROWAR RZEMIEŚLNICZY
1687 WARZONE JAK DAWNIEJ JANOWSKIE
KLASYCZNE PILS

526173
(220) 2021 03 16
ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
moya energia na drogę!

(531) 27.05.01, 04.05.03, 26.01.01, 26.01.12
(510), (511) 30 Żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, Wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze: babki, babeczki, batony, batony zbożowe, batony
energetyczne, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, ciastka, gofry, makowce, pączki, pierniczki, rogaliki, rurki, serniki, torty,
Wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów
arachidowych, Słodycze: cukierki, czekolada, galaretki owocowe, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, słodycze
do ssania, Lody spożywcze, desery lodowe, sorbety lodowe,
rolady i torty lodowe, sosy i polewy do deserów, Kakao, wyroby z kakao, kawa, kawa mrożona, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne,
napoje energetyczne bezalkoholowe, napoje owocowe, soki
owocowe i owocowo - warzywne, nektary owocowe, woda
woda mineralna, źródlana i gazowana.
(210)
(731)
(540)
(540)
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526184
(220) 2021 03 16
KULIŃSKI MATEUSZ, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
1687 JANOWSKIE ZAKŁADY BROWARNICZE

(531)

27.05.01, 29.01.13, 25.01.01, 09.01.10, 27.07.01, 24.09.01,
24.01.10, 24.01.19, 05.11.15, 03.04.07, 03.04.26, 03.04.29
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, słód, wyciąg
chmielowy do wytwarzania piwa, 35 Pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
w tym piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa.
(210) 526185
(220) 2021 03 16
(731) KULIŃSKI MATEUSZ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

03.04.07, 03.04.26, 03.04.29, 05.11.15, 09.01.10, 24.01.10,
24.01.19, 24.09.01, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, słód, wyciąg
chmielowy do wytwarzania piwa, 35 Pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
w tym piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa.
526219
(220) 2021 03 17
LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO Z MAZOWSZA

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 05.07.13, 05.07.23, 05.05.19,
05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 31 Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Owoce nieprzetworzone, Jabłka nieprzetworzone.
526272
(220) 2021 03 18
BEFOREHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

30
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(540) bh BEFORE HOME

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, projektowanie mebli, projektowanie umeblowania, projektowanie
domów.
526350
(220) 2021 03 18
SAGA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASUMI TIMING KIT & ELEMENTS

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Alarmy przeciwwłamaniowe do samochodów osobowych, Amortyzatory [części pojazdowi, Amortyzatory do pojazdów, Amortyzatory do samochodów, Amortyzatory do zawieszeń pojazdów, Amortyzatory stanowiące
części zawieszeń pojazdów, Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Amortyzatory zawieszenia do samochodów, Bębny hamulcowe, Bębny
hamulcowe do pojazdów, Bębny hamulcowe do pojazdów
lądowych, Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych,
Części hamulców do pojazdów z materiałów mających właściwości cierne, Części hamulcowe do samochodów, Części
i akcesoria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów
lądowych, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, Części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się po wodzie, Części pędne
[inne niż pasy] do pojazdów lądowych, Części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, Drążki skrętne do pojazdów,
Drążki skrętne do samochodów, Drążki skrętne do zawieszeń
pojazdów lądowych, Drążki skrętne/stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów lądowych], Elementy
sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych,
Elementy zębate do pojazdów lądowych, Hamulce do pojazdów, Hamulce do pojazdów lądowych, Hamulce do samochodów osobowych, Hamulce klockowe do pojazdów
lądowych, Hamulce kół, Hamulce tarczowe, Hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, Hamulcowe części do pojazdów,
Hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, Klocki cierne
hamulców tarczowych do układów hamulcowych w pojazdach, Klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, Klocki
hamulcowe do pojazdów, Klocki hamulcowe do samochodów, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła pasowe
do pojazdów lądowych, Koła podporowe do pojazdów, Koła
zębate do pojazdów lądowych, Koła zębate do przekładni
samochodów wyścigowych, Koła zębate do silników pojazdów lądowych, Koła zębate łańcuchowe, Koła zębate łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła zębate napędowe
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do pojazdów lądowych, Koła zębate tarczowe stanowiące
części pojazdów lądowych, Lądowe pojazdy i środki transportu, Łańcuchy do napędzania do pojazdów drogowych,
Łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, Łańcuchy
do samochodów, Łańcuchy do samochodów osobowych,
Łańcuchy napędowe do napędzania pojazdów lądowych,
Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy napędowe do silników pojazdów lądowych, Łańcuchy samochodowe [jazda], Łańcuchy sworzniowe tulejkowe do pojazdów lądowych, Linki hamulców do pojazdów, Łożyska kół
do pojazdów lądowych, Łożyska osiowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych],
Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne], Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych,
Mechanizmy napędowe zębate do pojazdów lądowych, Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Mechanizmy zmiany biegów
do pojazdów lądowych, Okładziny hamulców, Okładziny
hamulcowe do pojazdów, Okładziny szczęk hamulca do samochodów, Osłony łańcucha do pojazdów, Pasy gumowe
do przekładni pojazdów lądowych, Pasy napędowe do napędzania pojazdów lądowych, Pasy napędowe do pojazdów
lądowych, Pasy napędowe do silników pojazdów lądowych,
Pasy transmisyjne do silników do pojazdów lądowych, Piasty
kół pojazdów, Piasty kół samochodowych, Piasty kół tylnych,
Piasty przedniej osi do pojazdów, Pierścienie do bieżnikowania opon, Pierścienie uszczelniające do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, Pióra wycieraczek do przednich
szyb, Pióra wycieraczek do przedniej szyby do pojazdów,
Pojazdy i środki transportu, Przeguby homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części pojazdów], Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów,
Przekładnie zębate do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, Rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do samochodów, Sprężyny zawieszenia do samochodów, Sprzęgi do wałów do pojazdów lądowych, Sprzęgła
cierne do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, Sprzęgła kłowe dwukierunkowe do pojazdów lądowych, Sprzęgła
z wolnym kołem do pojazdów lądowych, Sprzęgła zębate
do pojazdów lądowych, Systemy hamulcowe do pojazdów,
Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe, Tarcze
hamulcowe do pojazdów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Tylne koła zębate łańcuchowe, Układy hamulcowe
do pojazdów i części do nich, Układy hamulcowe do pojazdów lądowych, Układy kierownicze do pojazdów lądowych,
Układy zawieszenia do pojazdów lądowych, Układy zawieszenia do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb
samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki
do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Wycieraczki
do szyb przednich samochodów silnikowych, Wycieraczki przednie do samochodów, Zaciski hamulca tarczowego
do pojazdów lądowych, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zawieszenia kół, Zębate
przekładnie do pojazdów lądowych.
526357
(220) 2021 03 19
EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) radiostacja

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa danych, Transmisja
strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie,
Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja programów radiowych,
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi
w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci
kablowych lub bezprzewodowych, Transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, 41 Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki
strumieniom online, Radiowe programy rozrywkowe, Usługi
rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie
rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej.
526358
(220) 2021 03 19
EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rdst
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa danych, Transmisja
strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie,
Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja programów radiowych,
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi
w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci
kablowych lub bezprzewodowych, Transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, 41 Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki
strumieniom online, Radiowe programy rozrywkowe, Usługi
rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Udostępnianie publikacji
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elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie
rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej.
526416
(220) 2021 03 22
RATTENBURY ANNA USŁUGI EDUKACYJNE,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 NIÑOS MUSICALES

(210)
(731)

(531)

02.05.20, 02.05.22, 22.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03,
26.01.14, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.22, 26.11.25
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Książki edukacyjne, 41 Nauczanie języków
obcych.
526417
(220) 2021 03 22
KRÓLEWSKA SPIŻARNIA A. PIEKAJ SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓLEWSKA SPIŻARNIA NIE TYLKO DLA KRÓLA.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.01, 26.02.07, 09.01.10
(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, przetwo-
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ry 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, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

526428
(220) 2021 03 19
FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

(531) 04.05.21, 27.05.01, 27.07.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń,
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż), Marketing bezpośredni, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Rynkowe
badania opinii publicznej, Skomputeryzowane badania rynkowe, Usługi w zakresie badania rynku, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Publikacja broszur,
Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Dystrybucja filmów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji
edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób
trzecich, Badania edukacyjne, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, 42 Badania w dziedzinie
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie programów
i oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, 43 Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], 44 Doradztwo żywieniowe,
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka
psychologiczna, Przeprowadzanie testów psychologicznych,
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Psychiatria, Psychoterapia, Badania medyczne, 45 Badania
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w sprawach małżeńskich, Doradztwo w zakresie relacji osobistych.
526587
(220) 2021 03 24
FARUGA HENRYK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
NOWY ELEKTRONIK, Bestwina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NE POWER
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 35 Usługi handlu
detalicznego oraz hurtowego prowadzonego w sklepach
stacjonarnych, sklepie internetowym oraz aukcjach allegro
w zakresie: Domofony, wideodomofony, interkomy, Dzwonki, Systemy alarmowe, Monitoring, Elektrozaczepy, szyfratory,
klawiatury kodowe oraz inne akcesoria do sterowania i kontroli dostępu, Lokalizatory, rejestratory położenia oraz inne
akcesoria z tym związane, Sprzęt nagłośnieniowy, estradowy
oraz inne akcesoria nagłośnieniowe, Telefony stacjonarne,
komórkowe i inne akcesoria telefoniczne, CB anteny, CB radia, radiotelefony oraz akcesoria do CB Alkomaty, AGD i RTV,
Podzespoły elektroniczne, Akumulatory, baterie i ładowarki,
Baterie słoneczne i osprzęt do nich, Mierniki i multimetry,
Sterowniki i czujniki przemysłowe, Elektryka, osprzęt elektroinstalacyjny oraz akcesoria montażowe, Oświetlenie, lampy,
latarki oraz akcesoria oświetleniowe, Zasilacze i transformatory, Klawiatury, myszy, monitory oraz inne akcesoria komputerowe, Wentylatory i radiatory, Elektronarzędzia, Narzędzia
warsztatowe i organizery, Obudowy i elementy montażowe,
Przewody i druty w metrażu, Kable i przyłącza RTV i PC, Odstraszacze zwierząt, Czujniki gazów niebezpiecznych, Zabawki, Napędy bramowe i rolet, Zestawy do samodzielnego
montażu, Cewki, dławiki i filtry, Anteny i akcesoria do anten,
Głośniki, Sprzęt i akcesoria samochodowe, Magnesy neodymowe, Chemia dla elektroniki, Kondensatory, Fotowoltaika,
Tunery, Usługi informacyjne dla klientów w zakresie wyżej
wymienionym.
(210) 526642
(220) 2021 03 25
(731) ŁOWIGUS ADAM FHU, Łochowo
(540) (znak słowny)
(540) VOIDA
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu dotyczące branży motoryzacyjnej (w szczególności sprzedaż
opon i felg do samochodów) i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

526704
(220) 2021 03 24
SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO
ARMORYKA, Sandomierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a księgarnia armoryka
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 27.05.02
(510), (511) 1 Impregnaty do drewna, Kleje budowlane,
2 Barwniki i bejce do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyjne, preparaty do konserwacji drewna, taśmy antykorozyjne,
17 Farby izolacyjne, szczeliwa do połączeń taśmy i materiały
uszczelniające do drzwi i okien, uszczelki i złącza budowlane, żywice akrylowe i syntetyczne jako półprodukt, materiały ogniotrwałe, 19 Bitumiczne produkty dla budownictwa,
spoiwa do murów, zaprawy murarskie.
527364
(220) 2021 04 07
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MICARE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe,
materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni
budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji
i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.01, 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach: sprzedaż książek nowych,
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach: sprzedaż antykwaryczna
książek.
526705
(220) 2021 03 24
SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO
ARMORYKA, Sandomierz
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Armoryka
(510), (511) 41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.
(210)
(731)

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

526750
(220) 2013 09 19
Flowers Bakeries Brands, LLC, Thomasville, US
(znak słowno-graficzny)
WONDER

(531) 26.01.06, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, a mianowicie chleb.
(210)
(731)
(540)
(540)

527040
(220) 2021 03 27
OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
BOSMAN seria profesjonalna dla każdego

33

34

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

527707
(220) 2021 04 19
KUŹMICKA ELŻBIETA, MAJKOWSKA TERESA IWONA,
GŁUCH MONIKA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
KUDŁATA MEWA SPÓŁKA CYWILNA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) KUDŁATA MEWA
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Kafeterie [bufety],
Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc
w hotelach, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z fajkami
wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów,
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, Wypożyczanie namiotów, Zapewnienie obiektów
i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci.
(210)
(731)

527716
(220) 2021 04 13
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RANCZO WILKOWYJE
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze,
katalogi, plakaty, naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji
telewizyjnych i radiowych, Produkcja filmów fabularnych,
dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja koncertów,
widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja
nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(210)
(731)

(210) 527741
(220) 2021 04 20
(731) WIERCIOCH GRZEGORZ TAMITU, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Kobiety na Szczytach
(510), (511) 39 Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
Usługi przewodników turystycznych, Usługi przewodników
górskich i wysokogórskich, Usługi osobistych przewodników
turystycznych, Usługi świadczone przez przewodników turystycznych, Organizowanie wycieczek górskich, 41 Organizacja imprez sportowych, Organizacja i prowadzenie zawodów
sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, Organizacja campów o różnej tematyce górsko – sportowej, 43 Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie].
527756
(220) 2021 04 19
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT25/2021

(540) my friend
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, 5 Podkłady higieniczne dla zwierząt.
527781
(220) 2021 04 20
LUX-REISEN BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUX-REISEN BIS

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.07.06, 01.01.04, 01.01.10
(510), (511) 39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport drogowy, Organizowanie transportu, Transport lądowy,
Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi tranzytowe,
Usługi w zakresie transportu drogowego, Usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie
organizowania transportu, Usługi w zakresie organizowania
transportu drogowego, Magazynowanie, Magazynowanie
towarów, Magazynowanie ładunków, Wynajem przestrzeni
magazynowej, Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem
segmentów magazynowych, Wypożyczanie kontenerów
magazynowych, Magazynowanie i składowanie, Informacja
o magazynowaniu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur,
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu,
Usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, Transport
pasażerski, Usługi organizowania wycieczek, Autobusowe
usługi transportowe, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Wydawanie biletów
na podróż, Rezerwacja biletów na podróż, Koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, Organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę,
Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie podróży biznesowych, Organizowanie
wycieczek zagranicznych, Planowanie i organizowanie podróży, Rezerwowanie podróży, Transport bagażu podróżnego, Usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
podróżnych, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji
podróży, Usługi ładowania, Usługi transportu mikrobusami,
Wynajem maszyn wydających bilety na podróż, Wynajem
pojazdów z kierowcą, Rezerwacja miejsc parkingowych przy
lotniskach, Rezerwowanie miejsc parkingowych, Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udostępniania
miejsc parkingowych, Wynajem automatycznych systemów
parkingowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych,
Informacja turystyczna, Organizacja i rezerwacja podróży,
Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Rezerwacja miejsc
w różnych środkach transportu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwacja transportu,
Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży, Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu,
Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu
pasażerów, Skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji
podróży, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu.

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

527799
(220) 2021 04 21
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowny)
(540) Apetyt na… indyka Łukosz TRUST 4 FOOD
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso z indyka, Jaja ptasie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze
jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Burgery z indyka, Części indyka, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z indyka, Hamburgery z indyka, Indyk, Indyk
pieczony, Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk.
(210)
(731)

527800
(220) 2021 04 21
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowny)
(540) Filet maślany z indyka Strefa Indyka Łukosz TRUST 4
FOOD
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso z indyka, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, Ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Części indyka, Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się
głównie z indyka, Indyk, Indyk pieczony, Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk.
(210)
(731)

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

527818
(220) 2021 04 19
DOORS E.R.J. KUBIAK SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
DOORS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Balustrady,
Balustrady niemetalowe, Boazerie, Listwy boazeryjne niemetalowe, Boazeria, nie z metalu, Schody niemetalowe, Niemetalowe pokrycia na schody, Drzwi lustrzane, Drzwi drewniane,
Drzwi szklane, Drzwi winylowe, Drzwi niemetalowe, Drzwi
ochronne niemetalowe, Harmonijkowe drzwi niemetalowe,
Obicia drzwi niemetalowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe,
Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Winylowe drzwi
przesuwne, Winylowe drzwi ogrodowe, Futryny drzwiowe
drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drzwiowe płyty
niemetalowe, Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Obudowy
drzwiowe niemetalowe, Dachowe naświetla półkoliste okna
z materiałów niemetalowych, Okna świetlikowe wykonane
z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach,
Okna witrażowe, Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalowe, Okna witrażowe ze szkła, Okna żaluzjowe niemetalowe,
Skrzynkowe okna niemetalowe, Kraty na okna niemetalowe,
Okładziny niemetalowe na okna, Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, Okna pancerne posiadające niemetalowe
ramy, Okna dachowe nie z metalu, Okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, Okna żaluzjowe ze szklą do budynków,
Zabezpieczone okna z tworzyw sztucznych umożliwiające

35

komunikację, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej,
nie z metalu, Forniry, Parkiety, Drewniane parkiety fornirowane, Parkiety wykonane z drewna, Parkiety i płyty parkietowe,
Mozaiki dla budownictwa, Płytki do układania mozaiki, Szklane
mozaiki do użytku w budownictwie, Szkło budowlane, Płytki budowlane niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe,
Niemetalowe płytki ścienne, Płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa.
(210) 527825
(220) 2021 04 19
(731) SCHULZ DAGMARA BROWACADEMY, Borki Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) Browacademy
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, 44 Higiena i troska
o urodę istot ludzkich lub zwierząt.
527841
(220) 2021 04 20
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMIGREN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne: substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
Produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania
lub łagodzenia bólu, Produkty lecznicze, Suplementy diety,
Środki przeciwbólowe, Środki przeciwmigrenowe, wyroby
medyczne w postaci substancji lub połączenia substancji
o działaniu przeciwbólowym, 35 Reklama produktów farmaceutycznych, Zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi marketingowe
i promocyjne produktów farmaceutycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527844
(220) 2021 04 20
ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
VSDO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna,
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online w zakresie
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Reklama, promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przygotowywanie
reklam, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Badania rynku, Usługi public relations,
Analizy i badania rynkowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polegające na przyznawaniu punktów premiowych.
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527863
(220) 2021 04 20
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSOX

(210)
(731)

Nr ZT25/2021

informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama oraz jej prowadzenie
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ogłoszeniowa, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
527893
(220) 2021 04 22
OTRĘBA ADAM, OTRĘBA BENEDYKT, STYCZYŃSKI
JERZY, SZCZERBIŃSKI ZBIGNIEW, MARTINEK LESZEK
DŻEM SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻEM

(210)
(731)

(531) 19.07.09, 01.15.15, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do nosa,
suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Środki udrażniające przewody
nosowe, Spray do nosa do leczenia alergii, Spraye do nosa
do użytku leczniczego.
527864
(220) 2021 04 20
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSOX
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 19.07.09, 01.15.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do nosa,
suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Środki udrażniające przewody
nosowe, Spray do nosa do leczenia alergii, Spraye do nosa
do użytku leczniczego.
527889
(220) 2021 04 20
BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRACKIE Smaki
(510), (511) 35 Agencje importowo-eksportowe, badania
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Desery owocowe, Dżemy,
Powidła, Konfitury, Marmolady, Dżemy owocowe, Dżemy
warzywne, Żele owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Galaretki, Gotowane owoce, Kompozycje owoców przetworzonych, Konserwy z owocami, Krojone owoce, Marmolady owocowe, Owoce gotowane, Owoce
konserwowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane w słoikach, Owoce przetworzone, Pasta z owoców, Pasty
do smarowania składające się głównie z owoców, Pektyna
owocowa, Słodkie nadzienia z owoców, Pasta z owoców
tłoczonych, Miąższ owoców, Przeciery owocowe, Galaretki
owocowe, Przekąski z owoców, Przetwory owocowe, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smarowania,
Owoce marynowane, Owoce aromatyzowane, Pokrojone
owoce, Sfermentowane owoce, Owoce w puszkach, Przekąski na bazie owoców, Produkty z suszonych owoców.
(210) 527907
(220) 2021 04 20
(731) DOJKA ŁUKASZ, Dąbrowa Tarnowska
(540) (znak słowny)
(540) Xtreme Fitness Gyms
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające
glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Tabletki
wspomagające odchudzanie, Mineralne suplementy diety,
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy ziołowe,
Suplementy żywnościowe, Suplementy diety z białkiem
sojowym, 25 Obuwie sportowe, Kurtki sportowe, Szorty
sportowe, Spodnie sportowe, Stroje sportowe, Płaszcze
sportowe, Rajstopy sportowe, Staniki sportowe, Znaczniki - narzutki sportowe, Skarpetki dla sportowców, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Obuwie
do uprawiania sportów, Stroje do sportów walki, Kurtki
sportowe do rozgrzewki, Topy sportowe do rozgrzewki,
Kurtki jako odzież sportowa, Bluzy sportowe z kapturem,
Czapki i czapeczki sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Buty trenin-
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gowe jako obuwie sportowe, Buty tenisowe jako obuwie
sportowe, Odzież w stylu sportowym, Stroje dla sędziów
sportowych, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszulki sportowe z krótkim rękawem, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Sportowe nakrycia głowy inne
niż kaski, Odzież sportowa z wyjątkiem rękawic do golfa,
Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Skarpetki sportowe, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Podkoszulki sportowe, Odzież sportowa, Komplety
sportowe, Bluzy sportowe, Czapki sportowe, Buty sportowe, 28 Dyski sportowe, Ekspandery do ćwiczeń, Hantle,
Kalafonia używana przez sportowców, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Ochraniacze jako części strojów
sportowych, Pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły
sportowe, Pasy na talię, do ćwiczeń, Przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, Rękawice bokserskie, Stacjonarne
rowery treningowe, Worki treningowe, 32 Napoje proteinowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje
serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami,
Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
35 Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich - zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi menedżerskie dla sportowców, 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Sponsorowanie działalności
sportowej, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 Urządzenia sportowe - organizowanie zajęć sportowych, Zawody sportowe
- organizowanie, Usługi sportowe, Sędziowanie sportowe,
Obozy sportowe, Szkolenie sportowe, Edukacja sportowa,
Sport i fitness, Produkcja imprez sportowych, Usługi klubów sportowych, Szkolenia nauczycieli sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez
sportowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Sędziowanie
na imprezach sportowych, Usługi trenerskie z zakresu sportu, Usługi wyrównywania szans - handicap podczas imprez
sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Imprezy
sportowe, Kultura fizyczna, Kursy boksu, Prowadzenie zajęć
fitness, Wynajmowanie obiektów sportowych, Doradztwo
zawodowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
Usługi klubów zdrowia - zdrowie i ćwiczenia fizyczne, Usługi trenera osobistego - trening sprawności fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego.
527916
(220) 2021 04 22
ORTODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ortodent clinics, clear aligner, lab

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi czyszczenia zębów, Usługi dentystyczne, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych,
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych,
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi medyczne, Usługi mobilnej opieki
stomatologicznej, Usługi ortodontyczne.
527918
(220) 2021 04 22
PANKIEWICZ MAŁGORZATA MULTI - KREDYT,
UNIFINANSE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFINANSE KREDYTY OSOBISTE I FIRMOWE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.16
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo
w usługach finansowych, Pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, Pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Doradztwo w sprawach ubezpieczenia, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych.
(210) 527921
(220) 2021 04 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SUPERBROCKA
(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.
527924
(220) 2021 04 22
Shenzhen Green Olive Environmental Protection
Technology Co., Ltd, Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) GREEN OLIVE

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 21 Miseczki, Zestawy do przypraw, Pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, Serwisy - zastawy
stołowe, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Naczynia na napoje, Wykałaczki, Naczynia szklane do napojów,
Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego.
(210) 527931
(220) 2021 04 22
(731) SZKODOWSKI PIOTR, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) WoodYou s.c. Monika Borowicz, Piotr Szkodowski
(510), (511) 37 Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż
podłóg laminowanych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż płyt ściennych, Montaż
paneli gipsowych, Montaż izolacji do budynków, Montaż
okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż [instalacja]
półek, Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, Montaż drzwi i okien,
Tapetowanie, Nakładanie wylewki posadzkowej, Naprawa
i konserwacja statków, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527935
(220) 2021 04 22
SAWKA BARTŁOMIEJ MIJUBA SUSHI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
MIJUBA

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.04.16
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.
(210)
(731)
(540)
(540)

527938
(220) 2021 04 22
TOMASIK JULIAN, Budy Kozickie
(znak słowno-graficzny)
T.U. UBEZPIECZENIA
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527943
(220) 2021 04 23
OLSZEWSKI PRZEMYSŁAW FIZJOP.OL, Białystok
(znak słowno-graficzny)
FIZJOP.OL FIZJOTERAPIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.16
(510), (511) 44 Fizjoterapia.
(210) 527946
(220) 2021 04 23
(731) JAROSZ EDYTA JADWIGA, Ameglia, IT
(540) (znak słowny)
(540) PZO
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z dietą, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie żywienia
[nie medyczne], Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikowanie, Publikacja broszur, Publikacja czasopism,
Usługi publikacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie czasopism, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie
czasopism elektronicznych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikacja i redagowanie książek, Udostępnianie
publikacji online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia z prezentacji
żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie obchodzenia się
z jedzeniem, Szkolenia dla personelu w zakresie technologii
żywności, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Prowadzenie
zajęć w zakresie odżywiania, 44 Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane z dietą,
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji zdrowotnej, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków,
Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze
w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie in-
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formacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, Doradztwo
żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe, Usługi doradztwa żywieniowego, Konsultacje z dziedziny żywienia, Profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
żywienia, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.
(210) 527948
(220) 2021 04 23
(731) JAROSZ EDYTA JADWIGA, Ameglia, IT
(540) (znak słowny)
(540) Program PZO
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z dietą, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie żywienia
[nie medyczne], Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
zdrowotnej i żywienia, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikowanie, Publikacja broszur, Publikacja czasopism,
Usługi publikacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie czasopism, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie
czasopism elektronicznych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikacja i redagowanie książek, Udostępnianie
publikacji online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia z prezentacji
żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie obchodzenia się
z jedzeniem, Szkolenia dla personelu w zakresie technologii
żywności, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Prowadzenie
zajęć w zakresie odżywiania, 44 Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane z dietą,
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji zdrowotnej, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków,
Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze
w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, Doradztwo
żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe, Usługi doradztwa żywieniowego, Konsultacje z dziedziny żywienia, Profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
żywienia, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.
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(210) 527977
(220) 2021 04 23
(731) STACHURA JOANNA SAVIN KIDS, Izdebnik
(540) (znak słowny)
(540) By Savin
(510), (511) 25 Odzież dla małych dzieci, Odzież dziecięca,
Odzież dziewczęca.
528012
(220) 2021 04 25
FUNDACJA KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA POMAGANIE KRZEPI, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
„POMAGANIE KRZEPI”
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi konsultacji
biznesowych w branży rolniczej, Analiza rynków zbóż, Usługi w zakresie promocji eksportu, Przygotowanie materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych,
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
Organizowanie targów i wystaw, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania
nią, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi
w zakresie porównywania cen, Usługi zarządzania sprzedażą,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
41 Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla przemysłu,
Usługi edukacyjne związane z technologią żywności, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa, Udzielanie informacji na temat usług rolniczych,
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ogrodniczych i leśniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników
i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi w zakresie hodowli
zwierząt gospodarskich, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Usługi hodowli zwierząt, Usługi hodowli ryb, Doradztwo związane
z hodowlą zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt,
Usługi z zakresu szkółek roślin, Wynajem sprzętu do rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, 45 Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Organizowanie świadczenia usług prawnych.
528013
(220) 2021 04 25
LEGALLY.SMART LATYMOWICZ, LIŻEWSKI,
ROZBICKA-CIEŚLIŃSKA, TKACZYK, KANCELARIA
ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legally.smart
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 Nauczanie i szkolenia,
Szkolenia biznesowe, Edukacja, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone
online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 45 Usługi prawne, Usługi adwokackie,
Usługi radców prawnych, Doradztwo prawne, Doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo związane z licencjonowaniem
oprogramowania komputerowego, Ochrona własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, Sporządzanie
ekspertyz prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Dostarczanie informacji prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Usługi prawne
w dziedzinie imigracji.

(210)
(731)
(540)
(540)
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528014
(220) 2021 04 25
MICHALAK ALICJA SIMEDIO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
PAN BODZIAK

(531) 02.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 Skóra, imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, Walizy, torby podróżne,
podróżne torby na ubranie, torebki, plecaki, kufry bagażowe,
Chlebaki, zestawy podróżne, etui na karty, etui na klucze,
portfele, Parasole, Pojemniki na wizytówki, Wyroby rymarskie, kije trekkingowe, 25 Odzież, odzież sportowa, garnitury,
odzież i obuwie dla dzieci, odzież robocza, obuwie, pantofle
domowe, nakrycia głowy, Bielizna osobista, stroje plażowe,
Stroje przeciwdeszczowe, Wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej poprzez zamówienie za pośrednictwem
poczty, środków telekomunikacji lub usługi sprzedaży internetowej oraz w wyspecjalizowanych sklepach produktów
takich jak: skóra, imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
Walizy, torby podróżne i wyroby rymarskie, Odzież, odzież
sportowa, bielizna osobista, stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze,
Obuwie, nakrycia głowy, sprzęt turystyczny i/lub sportowy,
Usługi przedstawicielstwa handlowego na rzecz osób trzecich dotyczące branży odzieżowej, obuwniczej, skórzanej
i kaletniczo-rymarskiej, Usługi prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, hurtowniach, Usługi promocyjne i marketingowe, Prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie
ekspozycji i sprzedaży towarów poprzez sklepy internetowe,
prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających
sprzedaż towarów.
(210) 528015
(220) 2021 04 25
(731) MICHALAK ALICJA SIMEDIO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PAN BODZIAK
(510), (511) 18 Skóra, imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, Walizy, torby podróżne,
podróżne torby na ubranie, torebki, plecaki, kufry bagażowe,
Chlebaki, zestawy podróżne, etui na karty, etui na klucze,
portfele, Parasole, Pojemniki na wizytówki, Wyroby rymarskie, kije trekkingowe, 25 Odzież, odzież sportowa, garnitury,
odzież i obuwie dla dzieci, odzież robocza, obuwie, pantofle
domowe, nakrycia głowy, Bielizna osobista, stroje plażowe,
Stroje przeciwdeszczowe, Wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej poprzez zamówienie za pośrednictwem
poczty, środków telekomunikacji lub usługi sprzedaży internetowej oraz w wyspecjalizowanych sklepach produktów
takich jak: skóra, imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
Walizy, torby podróżne i wyroby rymarskie, Odzież, odzież
sportowa, bielizna osobista, stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Wyprawki dziecięce, wyroby pończosznicze,
Obuwie, nakrycia głowy, sprzęt turystyczny i/lub sportowy,
Usługi przedstawicielstwa handlowego na rzecz osób trzecich dotyczące branży odzieżowej, obuwniczej, skórzanej
i kaletniczo-rymarskiej, Usługi prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, hurtowniach, Usługi promocyjne i marke-
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tingowe, Prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie
ekspozycji i sprzedaży towarów poprzez sklepy internetowe,
prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających
sprzedaż towarów.
(210) 528027
(220) 2021 04 26
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Frutoletka
(510), (511) 30 Cukierki, Czekolada, Czekoladki z nadzieniem,
Słodycze, Słodycze czekoladowe, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej.
(210) 528029
(220) 2021 04 21
(731) JIANTING YE, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) JI-MI
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Torby, 25 Odzież i obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

528030
(220) 2021 04 21
JIANTING YE, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
CSY

41

(540) InPost Deli

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, platforma
internetowa służąca do zamawiania produktów sklepowych
oraz posiłków z restauracji, oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich, 35 Pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich,
również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów
gospodarstwa domowego, 39 Usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji
pod wskazany adres, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, transport i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, Dostawa żywności, zwłaszcza
gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostawa
do domu wyżej wymienionych towarów.
528056
(220) 2021 04 26
GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gemini Polska

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Torby, 25 Odzież i obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

528035
(220) 2021 04 26
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Frutoletka w czekoladzie galaretka

(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Cukierki, Czekolada, Czekoladki z nadzieniem,
Słodycze, Słodycze czekoladowe, Owocowe galaretki - słodycze, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej.
528055
(220) 2021 04 26
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 35 Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Reklama zewnętrzna, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe,
Usługi sprzedaży detalicznej towarów z branży medycznej,
farmaceutycznej, higienicznej, kosmetycznej i spożywczej,
Usługi sprzedaży hurtowej towarów z branży medycznej,
farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej, Usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów z branży medycznej,
farmaceutycznej, higienicznej, kosmetycznej i spożywczej,
Usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla
ochrony lub poprawy zdrowia, środki toaletowe i produkty
do higieny osobistej, Sprzedaż detaliczna i hurtowa środków
farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla ochrony lub poprawy zdrowia, środków
toaletowych i produktów do higieny osobistej, kosmetyków,
sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, Organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, Dostarczanie
informacji gospodarczych i handlowych online, Udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą,
Prowadzenie aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Marketing ukierunkowany, Rekrutacja personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
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spodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Biura pośrednictwa pracy, Handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu
w zakresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej
w zakresie franchisingu, Udzielanie informacji o działalności
gospodarczej dotyczących franchisingu, Porady odnośnie
prowadzenia firm w ramach franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, 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, Informacja
o powyższych usługach, 36 Analizy finansowe, Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Faktoring, Inwestycje finansowane, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Pożyczki, Transakcje finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badania dotyczące finansów, Usługi finansowania, Zarządzanie nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, Doradztwo finansowe w zakresie franchisingu,
Informacja o powyższych usługach, 41 Nauczanie, Kształcenie, Usługi edukacyjne, Szkolenia, Doradztwo zawodowe,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne- pokazy, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, Organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych, Przekazywanie know-how
w zakresie szkoleń, Publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Informacja o powyższych usługach, 42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie kosmetyki, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, Medyczne
badania naukowe, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi
graficzne, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Informacja o powyższych usługach, 44 Usługi medyczne,
Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawa-
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nia lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla
branży farmaceutycznej i branży medycznej, Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, Usługi opieki
zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi
doradcze dotyczące farmacji, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
Informacja o powyższych usługach, 45 Usługi prawne, Porady prawne w zakresie franchisingu, Audyty zgodności
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne,
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego - usługi
prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych - usługi
prawne, Licencjonowanie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen - usługi prawne, Udzielanie licencji - usługi prawne w ramach publikacji
oprogramowania, Usługi monitorowania prawnego, Usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Zarządzanie prawami autorskimi, Informacja o powyższych usługach.
528057
(220) 2021 04 26
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Fresh
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, platforma
internetowa służąca do zamawiania produktów sklepowych
oraz posiłków z restauracji, oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich, 35 Pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich,
również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów
gospodarstwa domowego, 39 Usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji
pod wskazany adres, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, transport i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, Dostawa żywności, zwłaszcza
gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostawa
do domu wyżej wymienionych towarów.
528058
(220) 2021 04 26
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Fresh
(210)
(731)
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(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, platforma
internetowa służąca do zamawiania produktów sklepowych
oraz posiłków z restauracji, oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich, 35 Pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich,
również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów
gospodarstwa domowego, 39 Usługi dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji
pod wskazany adres, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, transport i dostawy towarów, usługi kurierskie, pakowanie towarów, Dostawa żywności, zwłaszcza
gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostawa
do domu wyżej wymienionych towarów.
528090
(220) 2021 04 26
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIRTECH
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Materiały izolacyjne, Arkusze izolacyjne, Płyty izolacyjne.
(210)
(731)

528092
(220) 2021 04 26
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IZOPIR
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Metalowe panele dachowe, Metalowe rynny,
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów
rynnowych, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Materiały izolacyjne, Arkusze izolacyjne, Płyty izolacyjne,
19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe,
Rynny dachowe niemetalowe, Niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(210)
(731)

528098
(220) 2021 04 26
JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIA

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.04, 26.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Podkoszulki, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszule, Bluzy, Kombinezony, Czapki, Daszki, Kurtki, Skarpetki,
Stroje kąpielowe monokini, Stroje sportowe, Spodenki, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, Buty, Buty sportowe, Obuwie
piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Paski, Spodnie, Swetry, Rę-
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kawiczki, Opaski na głowę, 35 Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie dla sportowców, Wynajem tablic reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń
sportowych, 41 Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej
do celów szkoleniowych, Usługi trenerskie, Organizowanie zajęć sportowych, organizowanie kursów sportowych,
w szczególności treningów, kursów i obozów, Usługi związane ze sportem, organizacją występów, pokazów spektakli
i imprez, Organizowanie działalności rekreacyjnej, Organizowanie akademii i szkółek sportowych, Kultura fizyczna, Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
dydaktycznych, rozrywkowych, szkoleniowych, dotyczących
sportu i rekreacji oraz zarządzanie nimi, Organizowanie i prowadzenie imprez i turniejów sportowych, spektakli, koncertów, festiwali, ceremonii wręczania nagród, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród oraz nadawania tytułów sportowych, Udostępnianie kursów instruktażowych w zakresie
sportu, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie treści
multimedialnych, informacji, bibliotek i podcastów w internecie i/lub innych sieciach komunikacyjnych, Udostępnianie
nagranych treści multimedialnych do pobrania za opłatą lub
w ramach abonamentu przez internet, Cyfrowa publikacja
treści wideo i audio oraz treści multimedialnych, Usługi publikacji papierowych i online, Usługi fotograficzne.
528099
(220) 2021 04 26
JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIA TARNÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Podkoszulki, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszule, Bluzy, Kombinezony, Czapki, Daszki, Kurtki, Skarpetki,
Stroje kąpielowe monokini, Stroje sportowe, Spodenki, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, Buty, Buty sportowe, Obuwie
piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Paski, Spodnie, Swetry, Rękawiczki, Opaski na głowę, 35 Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie dla sportowców, Wynajem tablic reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń
sportowych, 41 Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej
do celów szkoleniowych, Usługi trenerskie, Organizowanie zajęć sportowych, organizowanie kursów sportowych,
w szczególności treningów, kursów i obozów, Usługi związane ze sportem, organizacją występów, pokazów spektakli
i imprez, Organizowanie działalności rekreacyjnej, Organizowanie akademii i szkółek sportowych, Kultura fizyczna, Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
dydaktycznych, rozrywkowych, szkoleniowych, dotyczących
sportu i rekreacji oraz zarządzanie nimi, Organizowanie i pro-
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wadzenie imprez i turniejów sportowych, spektakli, koncertów, festiwali, ceremonii wręczania nagród, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród oraz nadawania tytułów sportowych, Udostępnianie kursów instruktażowych w zakresie
sportu, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie treści
multimedialnych, informacji, bibliotek i podcastów w internecie i/lub innych sieciach komunikacyjnych, Udostępnianie
nagranych treści multimedialnych do pobrania za opłatą lub
w ramach abonamentu przez internet, Cyfrowa publikacja
treści wideo i audio oraz treści multimedialnych, Usługi publikacji papierowych i online, Usługi fotograficzne.
528100
(220) 2021 04 26
JASKÓŁKA TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Podkoszulki, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszule, Bluzy, Kombinezony, Czapki, Daszki, Kurtki, Skarpetki,
Stroje kąpielowe monikini, Stroje sportowe, Spodenki, Szaliki,
T-shirty z krótkim rękawem, Buty, Buty sportowe, Obuwie
piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Paski, Spodnie, Swetry, Rękawiczki, Opaski na głowę, 35 Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Poszukiwania
w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie dla sportowców,
Wynajem tablic reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń
sportowych, 41 Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej
do celów szkoleniowych, Usługi trenerskie, Organizowanie zajęć sportowych, organizowanie kursów sportowych,
w szczególności treningów, kursów i obozów, Usługi związane ze sportem, organizacją występów, pokazów spektakli
i imprez, Organizowanie działalności rekreacyjnej, Organizowanie akademii i szkółek sportowych, Kultura fizyczna, Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
dydaktycznych, rozrywkowych, szkoleniowych, dotyczących
sportu i rekreacji oraz zarządzanie nimi, Organizowanie i prowadzenie imprez i turniejów sportowych, spektakli, koncertów, festiwali, ceremonii wręczania nagród, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród oraz nadawania tytułów sportowych, Udostępnianie kursów instruktażowych w zakresie
sportu, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie treści
multimedialnych, informacji, bibliotek i podcastów w internecie i/lub innych sieciach komunikacyjnych, Udostępnianie
nagranych treści multimedialnych do pobrania za opłatą lub
w ramach abonamentu przez internet, Cyfrowa publikacja
treści wideo i audio oraz treści multimedialnych, Usługi publikacji papierowych i online, Usługi fotograficzne.
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(210) 528114
(220) 2021 04 27
(731) CHEŁMIŃSKI SŁAWOMIR GRUPA, Przejazdowo
(540) (znak słowny)
(540) Wrzutka
(510), (511) 6 Elementy wyposażenia do szafek, wykonane
z metali nieszlachetnych, Metalowe pojemniki do przechowywania, Metalowe skrzynki pocztowe, Metalowe skrzynki
z zamknięciami, Modułowe konstrukcje metalowe, Regały
z metalu na przesyłki - konstrukcje, Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania
i wydawania paczek i przesyłek, 9 Inteligentne zamki, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do serwera pocztowego,
Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami
zabezpieczającymi, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, Sterowniki
oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, Systemy zamknięć elektronicznych, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych,
Urządzenia elektroniczne do nadawania, Zespoły zamków
elektronicznych, Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 20 Meble biurowe, Meble do przechowywania, Meble do wnętrz,
Meble do wyposażenia sklepów, Niemetalowe skrzynki
na listy, Niemetalowe zamykane szafki do przechowywania
cennych rzeczy - meble, Półki na dostawy - meble, Przemieszczalne metalowe regały do przechowywania - meble,
Szafki do przechowywania, Szafki zamykane, Sprzedawane
razem zestawy części, z których montuje się meble, Szafki
meblowe, z zamkami, do przekazywania paczek i dokumentów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: elementy wyposażenia do szafek, wykonane z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki do przechowywania, metalowe skrzynki pocztowe,
metalowe skrzynki z zamknięciami, modułowe konstrukcje
metalowe, regały z metalu na przesyłki [konstrukcje], metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania,
przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, inteligentne zamki, mobilne aplikacje, oprogramowanie do serwera
pocztowego, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem
dostaw, oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania
i analizy, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji
za pośrednictwem internetu, oprogramowanie logistyczne,
oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń
zewnętrznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
systemy zamknięć elektronicznych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, urządzenia elektroniczne
do nadawania, zespoły zamków elektronicznych, urządzenia
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz
części do tych urządzeń, meble biurowe, meble do przechowywania, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów,
niemetalowe skrzynki na listy, niemetalowe zamykane szafki
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do przechowywania cennych rzeczy [meble], półki na dostawy [meble], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], szafki do przechowywania, szafki
zamykane, zestawy części [sprzedawane razem], z których
montuje się meble, szafki meblowe, z zamkami, do przekazywania paczek i dokumentów, Administracja biznesowa
w zakresie transportu i dostaw, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie powierzchni
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych,
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Zarządzanie biznesowe w zakresie
logistyki na rzecz innych osób, 39 Dostarczanie dokumentów za pomocą środków nieelektronicznych, Dostarczanie
przesyłek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, Organizowanie odbierania paczek,
Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób
trzecich - self-storage, Udzielanie informacji związanych
z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, Usługi kurierskie, Usługi przechowywania paczek, Wynajem skrzynek
pocztowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528115
(220) 2021 04 27
GŁOWACKI ARKADIUSZ HANDEL-USŁUGI, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Mazurek

(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą,
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie
promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie promocji
sprzedaży napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych - ulotek,
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej w kraju lub poza nim.
528116
(220) 2021 04 27
VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świetlna terapia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Lampy kwarcowe do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Lampy UV do stosowania
w medycynie, Promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, 44 Usługi weterynaryjne.
528117
(220) 2021 04 27
VETOQUINOL BIOWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świetlna terapia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Lampy kwarcowe do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Lampy UV do stosowania
w medycynie, Promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, 44 Usługi weterynaryjne.
528118
(220) 2021 04 23
MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) REGATY REKLAMY

(531) 18.04.02, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Reklama
i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528119
(220) 2021 04 23
SARABIA GUTIERREZ JUAN M PARACADEMIC, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MUSIC KRK scene

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Pisanie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
528120
(220) 2021 04 23
SKLEP GÓRSKI TATERNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taternik-sklep.pl

(210)
(731)

(531) 06.01.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i przez internet odzieży,
obuwia, sprzętu sportowego, w tym turystycznego, biwakowego i wspinaczkowego oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu do prac na wysokości.

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

Nr ZT25/2021

528127
(220) 2021 04 27
SYC SEBASTIAN, Jordanów
(znak słowno-graficzny)
PENTA PYTHONS POLISH BREEDING OF PYTHONS

(531) 01.15.11, 03.11.01, 24.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi hodowli, Hodowla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

528128
(220) 2021 04 27
NOWAK PIOTR, Kraków
(znak słowno-graficzny)
PST SYSTEM

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 39 Usługi transportowe, 41 Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
wydarzeń, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych
i fotograficznych, Wypożyczanie urządzeń do sterowania
oświetleniem scenicznym, Oświetlenie sceniczne do celów
rozrywkowych, Wypożyczanie sprzętu do oświetlania sceny,
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.
528129
(220) 2021 04 27
LINK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) linkenergy
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.07.25, 29.01.15, 01.03.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
pomp ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie fotowoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, 37 Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych.

Nr ZT25/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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528137
(220) 2021 04 23
PEREDERII YULIIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POLSKI TU

(531) 26.04.04, 24.17.24, 09.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Akademie, Usługi szkół - edukacja, Zajęcia
zorganizowane, dla dzieci w zakresie rozrywki/edukacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo
w zakresie szkoleń, Edukacja, Edukacja dorosłych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Informacje dotyczące edukacji, Informacje
o edukacji, Edukacja językowa, Edukacja - nauczanie, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Informacja o edukacji, Informacje bibliograficzne, Informacje związane z egzaminowaniem, Instruktaż
w zakresie technik komunikacyjnych, Kształcenie praktyczne,
pokazy, Kształcenie głosu, Kształcenie ustawiczne, Kursy instruktażowe, Kursy językowe, Kursy korespondencyjne, Kursy
korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy powtórkowe
do egzaminów państwowych, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkolne w zakresie pomocy
w nauce, Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie,
Nauczanie indywidualne, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Nauczanie w szkołach średnich, Nauczanie
w szkołach podstawowych, Nauczanie w szkołach z kursami
przygotowawczymi, Nauczanie wyrównawcze, Nauczanie
wyrównawcze w zakresie języka, Nauczanie wyrównawcze
w zakresie mowy, Opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Organizacja egzaminów - edukacja, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja kursów językowych, Organizacja szkoleń,
Organizacja seminariów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń,
Organizacja webinariów, Organizacja zajęć, Organizowanie
corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
zajęć, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie kursów kore-
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spondencyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych,
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, Organizowanie kursów stosujących metody nauki
samodzielnej, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania
na odległość, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, Podyplomowe kursy szkoleniowe, Pokazy edukacyjne, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach zawodowych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie konferencji
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie
średnim, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie kursów nauki
na odległość na poziomie dyplomowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi, dorosłych, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów szkoleń, Prowadzenie zajęć, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja
broszur, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja książek
i czasopism elektronicznych online - nie do pobrania, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, Publikacja podręczników użytkownika, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie
książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Seminaria edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Sprawdziany edukacyjne, Świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, Świadczenie
usług w zakresie tłumaczeń, Szkolenia dla dorosłych, Sympozja związane z rozrywką, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie
w zakresie ćwiczeń grupowych, Tłumaczenia, Tłumaczenia
językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi tłumaczenia,
Tłumaczenie ustne - język, Tworzenie, opracowywanie podcastów, Tworzenie, opracowywanie treści edukacyjnych
do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych
ludzi, Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnianie
publikacji elektronicznych - nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji online - nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Usługi doradcze
w zakresie edukacji, Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi
edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyj-
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ne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych,
Usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych,
Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych,
Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi
egzaminowania - edukacyjne, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi nauki języka obcego, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia
się nagraniami audio i wideo, Usługi szkół korespondencyjnych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych,
Usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Usługi w zakresie oceniania w edukacji, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Usługi
w zakresie oświaty - nauczanie, Usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Usługi w zakresie
tłumaczeń pisemnych, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Wyznaczanie standardów szkoleń, Zapewnianie edukacji, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, Zapewnianie kursów językowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły
wyższej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie
podyplomowym, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, Zarządzanie usługami edukacyjnymi.
528172
(220) 2021 04 27
PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) SIMLIC
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne,
Obudowy [puszki] do złączy kablowych, Puszki do kabli
elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych, Puszki
elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable
i przewody elektryczne, Ograniczniki prądu elektrycznego,
Wskaźniki [elektryczność], Mufy żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych.
(210)
(731)

528183
(220) 2021 04 27
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IBUPOLFEN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

(210) 528184
(220) 2021 04 27
(731) DERINGER WERONIKA, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT25/2021

(540) Dome

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bieżnikami stołowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tekstyliami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pościelami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pościelami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z karniszami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z karniszami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z firankami koronkowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z firankami koronkowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasłonami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zasłonami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kocami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kocami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami łazienkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z narzutami na łóżko, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z narzutami na łóżko, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrusami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrusami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
łazienkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ceramiką do użytku kuchennego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ceramiką do użytku kuchennego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zasłonami i firanami tekstylnymi lub z tworzyw
sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zasłonami i firanami tekstylnymi lub z tworzyw sztucznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bieżnikami stołowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami.
528186
(220) 2021 04 27
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESSELIKORT forte
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, Mineralne dodatki
(210)
(731)
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do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki,
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Farmaceutyczne płyny do skóry, Żywność
dla niemowląt, Plastry, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura
do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt,
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki
dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia
weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
(210) 528191
(220) 2021 04 28
(731) KRUPA ROBERT DYMBOX, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) DYMBOX
(510), (511) 11 Urządzenia do wędzenia żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

528192
(220) 2021 04 28
SCHAEDEL PAULINA PS, Jarocin
(znak słowno-graficzny)
PS paulinaschaedel

(531) 04.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami.
528198
(220) 2021 04 28
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz JUNIOR

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
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ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
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dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
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jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
528200
(220) 2021 04 28
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNIOR
(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
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Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
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chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
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farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
528201
(220) 2021 04 26
LARGO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiełczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKAJLOGICZNIE.PL
(210)
(731)

(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji
mieszkaniowych, Analizy w zakresie inwestycji, Finansowanie inwestycji budowlanych, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, Doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, Finansowanie projektów
deweloperskich, 37 Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości ( budownictwo).
(210) 528202
(220) 2021 04 26
(731) BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BS BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK

(210)
(731)
(540)
(540)
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528244
(220) 2021 04 29
FORYŚ PIOTR HOSTAN, Kraków
(znak słowno-graficzny)
FOAM LUKSEN FIRE

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Bankowość.
(210) 528210
(220) 2021 04 28
(731) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Fumen Audio
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach
informacje i dane, 15 Akcesoria muzyczne, Instrumenty muzyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 01.15.05, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 17 Pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych.
528267
(220) 2021 04 29
CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światło Pamięci

(210)
(731)

528213
(220) 2021 04 28
GURDEK WOJCIECH, Kęty
(znak słowno-graficzny)
cncfrog
(531) 02.09.15, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 Świece elektryczne, świece LED, oprawy
oświetleniowe LED, świece bezpłomieniowe, lampiony
na świece, świece elektryczne na baterie, figury, dekoracje
i ozdoby oświetleniowe, lampiony elektryczne, klosze i opakowania do lampionów i zniczy.

(531) 26.01.01, 26.01.06, 03.11.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Narzędzia elektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

528242
(220) 2021 04 28
ZHYZHYCH IHAR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Z ZCLUB zbiz.club

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe.

(210) 528307
(220) 2020 05 18
(310) 88741771
(320) 2019 12 30
(330) US
(731) Swift IP, LLC, Weston, US
(540) (znak słowny)
(540) FLEX PASTE
(510), (511) 1 Pasty klejące do użytku przemysłowego i komercyjnego, Pasty klejące do ogólnego użytku przemysłowego w budownictwie mieszkaniowym, naprawach statków i samochodów, Trwały kit klejący.
(210) 528309
(220) 2021 04 30
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FaktorOne
(510), (511) 16 Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Aktówki [artykuły biurowe], Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
Artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Broszury, Broszury drukowane, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze, Kalendarze drukowane,
Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze
ścienne, Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Podkładki
na biurko z kalendarzem, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Materiały piśmienne, Naklejki na samochody, Nalepki,
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naklejki [materiały piśmienne], Notatniki, Notatniki [notesy],
Artykuły papiernicze do pisania, Papier do pisania [listowy],
Ulotki, Ulotki drukowane, 35 Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Produkcja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja
drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, Dystrybucja materiałów reklamowych
drogą pocztową, Rozlepianie plakatów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa,
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
Reklama korespondencyjna, Reklamy radiowe i telewizyjne,
Reklamy radiowe, Telemarketing, Marketing ukierunkowany, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 36 Analizy finansowe,
Faktoring, Ściąganie długów, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, 38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji
przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji za pomocą
poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji drogą online,
Komunikacja przez telefony komórkowe, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, 41 Usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacje
multimedialne, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikowania broszur, Publikowanie czasopism, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur.
(210)
(731)
(540)
(540)

528318
(220) 2021 04 29
SARNECKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
# luźniutko robimy

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 25 Odzież, Odzież sportowa, Odzież treningowa,
Bluzy, Bluzy sportowe, Kombinezony, kurtki, Swetry, Spodnie,
Spodenki, Koszulki, Koszulki z nadrukami, Skarpetki, Obuwie,
Obuwie sportowe, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Opaski
przeciwpotne, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Daszki,
Maski ochronne [odzież], 44 Usługi fizjoterapii, Rehabilitacja
fizyczna, Osteopatia, Kinezyterapia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi w zakresie krioterapii, Leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Usługi ośrodków SPA polegające na wykonywaniu
zabiegów regeneracyjno - rehabilitacyjnych, Usługi odnowy
biologicznej, Usługi w zakresie masaży i terapii ruchowej,
Usługi w zakresie rekonwalescencji, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Wypożyczanie sprzętu
medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie
sprzętu medycznego, Wypożyczanie przenośnych urządzeń
sanitarnych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń do rehabilitacji, Wypożyczanie mankietów do masażu pneumatycznego do odnowy
biologicznej i rehabilitacji, Wynajem sprzętu do regeneracji
potreningowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
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fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych .
528324
(220) 2021 04 29
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) Graspirox
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do użytku leczniczego o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym
do nosa i zatok szczególności w sprayu.
(210)
(731)

528325
(220) 2021 04 29
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) GOSpirox
(510), (511) 5 Preparaty farmaceufyczne do użytku leczniczego o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym
do nosa i zatok, w szczególności w sprayu.
(210)
(731)

528326
(220) 2021 04 29
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) Gospiron
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do użytku leczniczego o działaniu antywirusowym i antybakteryjnym
do nosa i zatok, w szczególności w sprayu.
(210)
(731)

528561
(220) 2021 05 06
LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Rentals
(510), (511) 37 Usługi naprawiania, konserwacji, tankowania
i ładowania pojazdów lądowych, wodnych oraz powietrznych zwłaszcza jednośladów, quadów i pojazdów terenowych, łodzi motorowych, Czyszczenie pojazdów, Przeglądy
pojazdów, 39 Usługi wypożyczania pojazdów lądowych,
powietrznych i wodnych w szczególności samochodów,
jednośladów, quadów, pojazdów terenowych, łodzi motorowych, jachtów, Dystrybucja towarów drogą lądową, morską i powietrzną, Transport towarów, Transport pasażerski,
Holowanie pojazdów, Prowadzenie parkingów, Parkowanie
i przechowywanie pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Czarterowanie pojazdów lądowych, wodnych
i powietrznych, Organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, Wypożyczanie przyczep, Dzierżawa magazynów,
Wynajem miejsc magazynowych, Usługi doradztwa, informacji i rezerwacji w zakresie transportu, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi instruktażowe w zakresie
motoryzacji, Organizacja zawodów i imprez sportowych, Organizacja rajdów terenowych i wyścigów samochodowych,
motocyklowych, quadów oraz ATV, Organizacja konferencji,
wystaw i konkursów, Produkcja imprez sportowych, Szkolenia sportowe, Szkoły jazdy, Biura rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)

528562
(220) 2021 05 06
LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Liberty Tours
(510), (511) 37 Usługi naprawiania, konserwacji, tankowania
i ładowania pojazdów lądowych, wodnych oraz powietrznych zwłaszcza jednośladów, quadów i pojazdów terenowych, łodzi motorowych, Czyszczenie pojazdów, Przeglądy
pojazdów, 39 Usługi wypożyczania pojazdów w szczególności samochodów, jednośladów, quadów i pojazdów terenowych, łodzi motorowych, jachtów, Organizowanie i rezerwacja wycieczek, Organizowanie podróży, Organizowanie
rejsów, Usługi biura turystycznego w celu organizacji i rezerwacji podróży, Informacja turystyczna, Dystrybucja towarów drogą lądową, morską i powietrzną, Transport towarów,
Transport pasażerski, Holowanie pojazdów, Prowadzenie
parkingów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Czarterowanie pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych,
Organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu,
Wypożyczanie przyczep, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi instruktażowe w zakresie motoryzacji, Organizacja zawodów i imprez sportowych, Organizacja
rajdów terenowych i wyścigów samochodowych, motocyklowych, quadów oraz ATV, Organizacja konferencji, wystaw
i konkursów, Produkcja imprez sportowych, Szkolenia sportowe, Szkoły jazdy, Biura rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528668
(220) 2021 05 11
RADZISZEWSKA JOLANTA BIŻUTERIA, Strzyżów
(znak słowno-graficzny)
Radziszewska JEWELLERY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Koraliki do wyrobu biżuterii, Metale
szlachetne, Perły sztuczne, Rod, Platyna, Srebro, Syntetyczne
kamienie szlachetne, Złoto, Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, Różańce,
Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Kółka do kluczy z metali
nieszlachetnych, Zawieszki do breloków do kluczy, Wisiorki
do kluczy z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria
dla dzieci, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria
sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria wykonana
z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych
metali szlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki pozłacane,
Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych,
Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Charmsy, Kolczyki, Kolczyki do uszu, Kolczyki pozłacane, Kolczyki wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Krzyżyki
[biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Łańcuszki
z metali szlachetnych, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki z metali szlachetnych,
Ozdobne wpinki do klapy, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pozłacane naszyjniki, Srebrne naszyjniki, Srebrne kolczyki, Srebrne bransoletki, Srebrne pierścionki, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyro-
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by jubilerskie wykonane ze srebra, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransoletek, Zawieszki do naszyjników, 35 Usługi
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie biżuterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

528669
(220) 2021 05 11
RADZISZEWSKA JOLANTA BIŻUTERIA, Strzyżów
(znak słowno-graficzny)
mejk Jewellery

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Platyna, Rod, Srebro, Złoto, Biżuteria damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria platynowa,
Biżuteria szlachetna, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria
ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki pozłacane, Charmsy, Kolczyki, Kolczyki
do uszu, Kolczyki pozłacane, Kolczyki wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria],
Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z metali szlachetnych, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki z metali szlachetnych, Pierścionki, Pozłacane naszyjniki,
Srebrne kolczyki, Srebrne bransoletki, Srebrne naszyjniki,
Srebrne pierścionki, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki
biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki do bransoletek, Zawieszki do naszyjników, 35 Usługi
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie biżuterii.
528682
(220) 2021 05 11
ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) arte
(510), (511) 27 Chodniki dywanowe, Chodniki [maty], Chodniki podłogowe łączące się wzajemnie, Dywaniki futrzane,
Dywaniki łazienkowe, Dywaniki na podłogi, Dywany, chodniki i maty, Dywany wełniane ręcznie robione, Linoleum do pokrywania podłóg, Makaty, nietekstylne, Materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, Materiał antypoślizgowy
do użytku pod dywanami, Materiałowe maty łazienkowe,
Materiały antypoślizgowe do użytku pod pokryciami podłogowymi, Materiały do pokrywania podłóg, Maty łazienkowe [dywaniki], Maty łazienkowe z tworzyw sztucznych,
Maty plecione z kwiatowymi wzorami (hana-mushiro), Maty
tekstylne podłogowe do użytku w domu, Mozaika do dywanów, Ochronne pokrycia podłogowe, Orientalne dywaniki nietkane (mosen), Płytki podłogowe dywanowe, Płytki
wykładzinowe, Podbicia dywanowe, Podkładki pod dywany,
Podkładki pod wykładziny dywanowe, Podkłady dywanowe,
Podkłady pod dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia
podłogowe, Winylowe wykładziny podłogowe, Wycieraczki
pod drzwi z materiałów tekstylnych, Wykładzina dywanowa,
Wykładziny o twardej powierzchni do podłóg, Wyściełane
okładziny podłogowe, Wyściełane pokrycia podłogowe,
35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie
(210)
(731)
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informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera,
Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych,
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą dywanów, chodników i wykładzin podłogowych, Usługi
importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, chodnikami i wykładzinami, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, 37 Dostarczanie skomputeryzowanych informacji z zakresu konserwacji dywanów, Kładzenie dywanów, Kładzenie chodników, Montaż wykładzin
podłogowych, Montaż podłoży antypoślizgowych, Montaż
podkładów dywanowych, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Docinanie dywanów i dywaników, Docinanie pokryć
podłogowych, Obszywanie dywanów i dywaników, Udzielanie informacji związanych z usługami montażu wykładzin
podłogowych, Układanie dywanów, Układanie pokryć podłogowych, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi napinania wykładzin podłogowych.
528684
(220) 2021 05 11
ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arte
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 27 Chodniki dywanowe, Chodniki [maty], Chodniki podłogowe łączące się wzajemnie, Dywaniki futrzane,
Dywaniki łazienkowe, Dywaniki na podłogi, Dywany, chodniki i maty, Dywany wełniane ręcznie robione, Linoleum do pokrywania podłóg, Makaty, nietekstylne, Materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, Materiał antypoślizgowy
do użytku pod dywanami, Materiałowe maty łazienkowe,
Materiały antypoślizgowe do użytku pod pokryciami podłogowymi, Materiały do pokrywania podłóg, Maty łazienkowe [dywaniki], Maty łazienkowe z tworzyw sztucznych,
Maty plecione z kwiatowymi wzorami (hana-mushiro), Maty
tekstylne podłogowe do użytku w domu, Mozaika do dywanów, Ochronne pokrycia podłogowe, Orientalne dywaniki nietkane (mosen), Płytki podłogowe dywanowe, Płytki
wykładzinowe, Podbicia dywanowe, Podkładki pod dywany,
Podkładki pod wykładziny dywanowe, Podkłady dywanowe,
Podkłady pod dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia
podłogowe, Winylowe wykładziny podłogowe, Wycieraczki
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pod drzwi z materiałów tekstylnych, Wykładzina dywanowa,
Wykładziny o twardej powierzchni do podłóg, Wyściełane
okładziny podłogowe, Wyściełane pokrycia podłogowe,
35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera,
Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych,
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą dywanów, chodników i wykładzin podłogowych, Usługi
importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, chodnikami i wykładzinami, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, 37 Dostarczanie skomputeryzowanych informacji z zakresu konserwacji dywanów, Kładzenie dywanów, Kładzenie chodników, Montaż wykładzin
podłogowych, Montaż podłoży antypoślizgowych, Montaż
podkładów dywanowych, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Docinanie dywanów i dywaników, Docinanie pokryć
podłogowych, Obszywanie dywanów i dywaników, Udzielanie informacji związanych z usługami montażu wykładzin
podłogowych, Układanie dywanów, Układanie pokryć podłogowych, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi napinania wykładzin podłogowych.
528688
(220) 2021 05 11
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARA REKORD ŁUSZCZY

(210)
(731)

(531) 02.09.19, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
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dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno- farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe,
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabra-
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zji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia
języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych,
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
528741
(220) 2021 05 12
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Balmy Skin Primer
(510), (511) 3 Kosmetyki, bazy pod makijaż.
(210)
(731)

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

528745
(220) 2021 05 12
JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(znak słowno-graficzny)
ZERO CUKRU SŁODZIKÓW KALORII

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.21, 20.01.17
(510), (511) 32 Wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, Wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje),
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

528758
(220) 2021 05 10
UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
1 Olimpiada Wiedzy Ubezpieczeniowej

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.21, 11.03.07
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.
(210) 528762
(220) 2021 05 13
(731) GRATA ŁUKASZ MEBLE-BOGART.PL, Czarna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) mB

przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne
świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, Meble tapicerowane, Meble wypoczynkowe, Meble łazienkowe, Meble ogrodowe, Meble
do przechowywania, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Półki [meble], Lustra [meble], Siedzenia [meble],
Kwietniki [meble], Pufy [meble], Toaletki [meble], Regały [meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, Zagłówki [meble], 35 Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym usługi sprzedaży online związane z następującymi produktami: meble, lustra, lampy,
urządzenia oświetleniowe, urządzenia sanitarne, instalacje
sanitarne, artykuły wyposażenia wnętrz, pokrycia naścienne, materiały do pokrywania podłóg, artykuły dekoracyjnie
dla domu, poduszki, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, Prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Zarządzanie działalnością handlową,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Reklama,
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Promocja sprzedaży.
528787
(220) 2021 05 13
MANTORSKA ANNA L’AQUILA - ANNA MANTORSKA,
Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’aquila vola con ali speciali - abilità e
affidabilitàL’AQUILA - ANNA MANTORSKA

(210)
(731)

528793
(220) 2021 05 13
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
GRUPA psb MRÓWKA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowej,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo
handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży detalicznej,
hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami,
urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami,
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo
- telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego,
artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport, Magazynowanie, 42 Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16
(510), (511) 35 Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 41 Tłumaczenia, Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Kursy językowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne świadczone
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528794
(220) 2021 05 13
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
GRUPA psb MRÓWKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
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twem reklam na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowej, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu:
artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa
domowego i sprzętem radiowo - telewizyjnym, wyrobami
z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw
sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami
ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport,
Magazynowanie, 42 Doradztwo projektowe w zakresie
budownictwa i aranżacji wnętrz, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz,
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 528800
(220) 2021 05 13
(731) SUBSTIPHARM, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) SUBVECTIN
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Środki przeciwpasożytnicze do stosowania u ludzi.
528827
(220) 2021 05 14
GREEN BOAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN BOAT BOAT SHARING

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające wynajmowanie łodzi, Aplikacje mobilne umożliwiające wynajmowanie łodzi, Oprogramowanie
umożliwiające wynajmowanie łodzi, 39 Wynajmowanie łodzi, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji
obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości,
Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca wynajmowanie
łodzi, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego.
(210) 528857
(220) 2021 05 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
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(540) W drogę z Sokołowem!
(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)

528867
(220) 2021 05 12
PASZYNA JOLANTA KAMEL, Jastrzębie-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
KAMEL

(531)

03.11.10, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.16, 26.04.18, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 41 Nauka jazdy, Usługi szkół jazdy, Nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, Szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, Usługi szkoleniowe
dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, Usługi
w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, Usługi
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła.
528875
(220) 2021 05 14
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) KALDENA
(510), (511) 42 Hosting portali internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Projektowanie
portali sieciowych, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie,
zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych online, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, Usługi
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, Specjalistyczne usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Usługi
w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych.
(210)
(731)

528890
(220) 2021 05 14
KRAKEN PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 10.05.13, 03.09.15
(510), (511) 3 Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs,
Suche szampony, Olejki do celów kosmetycznych, Naturalne
olejki eteryczne, Balsamy do stóp (Nielecznicze -), Maseczki
oczyszczające, Olejki do opalania, Balsamy do redukcji cellulitu, Nielecznicze szampony do włosów, Balsamy do ciała,
Mydło pod prysznic, Żele do utrwalania fryzury, Lakiery
do układania włosów, Olejki zapachowe, Olejki eteryczne
o zastosowaniu kosmetycznym, Lakiery do paznokci, Olejki
i płyny do masażu, Środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej, Środki do pielęgnacji włosów, Mydła w płynie, Mydła do twarzy, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], Dezodoranty zapachowe
do pomieszczeń, Farby do brody, Mleczko do opalania, Polerowanie (Środki do -), Szminki do ust, Dezodoranty w sprayu
dla kobiet, Maseczki upiększające do twarzy, Kleje do mocowania sztucznych brwi, Toniki do użytku kosmetycznego,
Roztwory mydła, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry,
Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Środki
do polerowania zębów, Kremy i balsamy kosmetyczne, Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Olejki do celów perfumeryjnych, Nielecznicze balsamy, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do pod prysznic, Nielecznicze olejki do rąk, Środki do demakijażu oczu, Olejki
eteryczne z drzewa sandałowego, Mydła w żelu, Żele do demakijażu, Olejki do masażu, Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Mleczko oczyszczające
do twarzy, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Mydła w kostce,
Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Olejki do kąpieli nielecznicze, Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Nielecznicze produkty toaletowe, Balsamy dla niemowląt, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Nielecznicze mydła toaletowe, Błyszczyk do ust, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kleje do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy do ust, Środki czyszczące
do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Maseczki nawilżające do skóry, Dezodoranty do użytku osobistego, Lakiery
nawierzchniowe do paznokci, Nielecznicze balsamy do stóp,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, Środki zmiękczające do włosów, Kremy kosmetyczne odżywcze, Preparaty
kosmetyczne do złuszczania naskórka, Dezodoranty do ciała
[wyroby perfumeryjne], Dezodoranty, Sztyfty do golenia
[preparaty], Żele do czyszczenia zębów, Mleczko po goleniu,
Maseczki do skóry [kosmetyki], Balsamy do ust, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Błyszczyki do ust [kosmetyki],
Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Włosy (Farby do -),
Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Środki do usuwania
makijażu, Preparaty toaletowe, Kremowe mydło do ciała,
Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Produkty z mydła,
Środki do mycia zębów, Środki do czyszczenia rąk, Olejki eteryczne cytrynowe, Kosmetyczne środki nawilżające, Olejki
pimentowe, Olejki eteryczne z cytryny, Balsamy do celów
kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Aerozole czyszczące,
Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Nielecznicze środki nawilżające, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Środki
do mycia rak, Cytronowe olejki eteryczne, Środki do higieny
jamy ustnej, Środki usuwające farbę, Żele do ciała, Mleczko
kąpielowe, Przeciwpotowe mydła, Produkty kosmetyczne
do ochrony ust, Środki oczyszczające skórę, Aromaty [olejki
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eteryczne], Skóra [Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -],
Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Żele
do stylizacji włosów, Dezodoranty do użytku osobistego,
w postaci sztyftów, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne cytronowe, Środki do konserwacji skóry [pasty], Nielecznicze środki do mycia zębów, Farby (Preparaty do usuwania -), Mydła, Paznokci (Lakiery do -), Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, Aerozole odtłuszczające,
Środki do rozjaśniania pasemek na włosach, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Olejki do ciała [kosmetyki],
Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Kleje
do mocowania sztucznych rzęs, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Środki do czyszczenia toalet, Szampony do włosów, Kleje do mocowania sztucznych
paznokci, Olejki toaletowe, Żelowe maseczki na oczy, Cytrynowe olejki eteryczne, Naturalne olejki do celów oczyszczających, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Toniki kosmetyczne do twarzy, Maseczki do twarzy, do celów
toaletowych, Preparaty kosmetyczne do samoopalania,
Szampony z odżywką do włosów, Dezodoranty do stóp, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Mleczko po opalaniu,
Środki do demakijażu, Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki,
Środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], Balsamy do rąk,
Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne],
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego,
Środki złuszczające skórę, Balsamy po opalaniu, Mydła w kremie, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Dezodoranty
i antyperspiranty, Mydło do kąpieli, Farby do ciała (kosmetyczne), Mydło w płynie do kąpieli stóp, Wosk do wąsów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Środki nawilżające po opalaniu, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
Szampony dla niemowląt, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Preparaty kosmetyczne
do odchudzania, Pianki kosmetyczne zawierające środki
chroniące przed słońcem, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Produkty do usuwania farby z włosów, Olejki do twarzy,
Maseczki do ciała w kremie, Preparaty do depilacji i golenia,
Preparaty do kręcenia włosów, Żele w sprayu do układania
włosów, Aromatyczne olejki do kąpieli, Maseczki do włosów,
Lakiery (Środki do usuwania), Kadzidła w aerozolu, Kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Środki do czyszczenia zębów, Perfumy w płynie, Olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Preparaty kosmetyczne
powstrzymujące odrastanie owłosienia, Środki do usuwania
paznokci żelowych, Toniki kosmetyczne do ciała, Woda utleniona do włosów, Żele ochronne do włosów, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Żele
do rąk, Barwniki do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne
do pielęgnacji skóry, Szampony, Farby do włosów, Emulsje
[balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Mydła i żele, Produkty perfumeryjne, Mleczko kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Żele do włosów, Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Żele
do twarzy, Preparaty do golenia, Olejki eteryczne do użytku
osobistego, Waciki do celów kosmetycznych, Perfumy, Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Farby do malowania
twarzy, Mleczko do demakijażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów
do użytku kosmetycznego, Olejki nielecznicze, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki zmiękczające, Esencje i olejki eteryczne, Lakiery do paznokci w pisaku, Balsamy do brody,
Środki do nawilżania włosów, Balsamy do opalania, Dezodoranty przeciwpotne, Mydło do skóry, Maseczki do stylizacji
włosów, Środki toaletowe, Aromaty [olejki aromatyczne], Pomady do celów kosmetycznych, Olejki do ciała w sprayu,
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Środki zmiękczające skórę [nielecznicze], Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Balsamy do golenia, Olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Perfumowane wody toaletowe, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Olejki eteryczne, Pieniące się żele do kąpieli,
Kremy kosmetyczne do rąk, Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Mleczko do rąk, Środki rozjaśniające
do włosów, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
Szampony przeciwłupieżowe, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], Środki pomagające rozczesywać splątane
włosy, Preparaty do falowania i kręcenia włosów, Środki
do trwałej ondulacji, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
Aromatyczne olejki eteryczne, Środki do czyszczenia zębów
w formie gumy do żucia, Środki zmiękczające skórę [emolienty], Kremy i balsamy do opalania, Lakiery do włosów, Roślinne olejki eteryczne, Palety błyszczyków do ust, Kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], Nielecznicze żele
do kąpieli, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Szminki w kremie do ust, Mydło do golenia, Środki zapachowe do celów
domowych, Emulgowane olejki eteryczne, Mydło niewymagające użycia wody, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające
skórę przed oparzeniem słonecznym, Balsamy do włosów,
Olejki do włosów, Olejki do masażu, nielecznicze, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Mydła do rąk,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki
depilujące, Terpeny [olejki eteryczne], Chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, Preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Nielecznicze balsamy do skóry, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, Balsamy do rąk nielecznicze, Preparaty
w aerozolu do golenia, Zmieszane olejki eteryczne, Środki
odświeżające powietrze [zapachowe], Pasty do pasków
do ostrzenia brzytwy, Wody kolońskie, Olejki naturalne
do perfum, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Żele
do opalania, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waniliowe
środki perfumeryjne, Środki do oczyszczania skóry twarzy,
Mydło pielęgnacyjne, Olejki do odżywiania włosów, Olejki
do kąpieli do celów kosmetycznych, Oczyszczające maseczki
do twarzy, Mydła toaletowe, Olejki do opalania [kosmetyki],
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki do perfum i zapachów, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Środki
do polerowania skóry, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Żele
do golenia, Szampony koloryzujące, Preparaty kosmetyczne
do ujędrniania biustu, Środki do makijażu oczu, Środki stosowane po goleniu, Woda lawendowa, Olejki do ciała, 21 Grzebienie, Grzebienie elektryczne, Grzebienie do włosów, Grzebienie do czyszczenia, Etui na grzebienie, Elektryczne grzebienie do włosów, Grzebienie do tapirowania włosów, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Kosmetyczki [wyposażone], Kosmetyczki na przybory toaletowe, Przybory kosmetyczne, Przybory kosmetyczne i toaletowe, Przybory toaletowe, Pędzle kosmetyczne,
Pędzle do golenia, Pędzle do farbowania włosów, Pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), Stojaki na pędzle do golenia,
Uchwyty na pędzle do golenia, Pędzle do golenia z włosia
borsuka, Spryskiwacze, Futerały z przyborami toaletowymi
[neseserki], Gąbki, Gąbki toaletowe, Gąbki czyszczące, Gąbki
kosmetyczne, Gąbki do ciała, Gąbki do makijażu, Naturalne
gąbki morskie, Gąbki do oczyszczania twarzy, Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, Gąbki do nakładania pudru na ciało, Szczotki kąpielowe, Szczotki, Szczotki
złuszczające, Szczotki do włosów, 25 Czapki sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki z daszkiem, Czapki [nakrycia głowy],
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Czapki bez daszków, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki
i czapeczki sportowe, Papierowe czapki używane jako części
odzieży, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Koszulki
dla dzieci, Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszule, Koszule
sportowe, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi rękawami, Komplety koszulek i spodenek, Kamizelki [bezrękawniki], Bezrękawniki, Spodnie, Spodnie sportowe, Spodnie
dresowe, Spodnie [nieformalne], Męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, Spodnie od dresu, Spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, Bielizna, Body [bielizna],
Bokserki damskie [bielizna], Bielizna [część garderoby], Bielizna dla mężczyzn, Bielizna osobista [część garderoby], Majtki,
Szorty, Szorty sportowe, Apaszki, Apaszki [chustki], Chustki
[apaszki], Szale, Chusty, szale na głowę, Berety, Biustonosze,
Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Odzież, Poszetki [odzież], Chusty [odzież], Odzież treningowa, Odzież dziecięca, Odzież męska, Kurtki [odzież], Szorty [odzież], Nauszniki [odzież], Topy [odzież], Kaptury [odzież], Szaliki [odzież],
Daszki [odzież], Odzież dziewczęca, Halki [odzież], Kombinezony [odzież], Odzież sportowa, Odzież wodoodporna, Rękawiczki [odzież], Odzież damska, Body [odzież], Kapelusze papierowe [odzież], Paski skórzane [odzież], Odzież do spania,
Śpioszki, pajacyki [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież],
Wstawki [części odzieży], Kieszenie do odzieży, Odzież
wierzchnia dla pań, Kurtki jako odzież sportowa, Narzutki
na ramiona [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Pulowery
bez rękawów [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Komplety
do biegania [odzież], Odzież w stylu sportowym, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Opaski na głowę [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Getry, Gorsety, Gorsety
[bielizna], Kamizelki, Kąpielówki, Kurtki, Bluzy polarowe, Legginsy, Daszki, Obuwie, Obuwie sportowe, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Skarpetki męskie, Sukienki damskie, Spódnice,
Spodenki, Spodenki kąpielowe, Piżamy, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki
z długimi rękawami, Ocieplacze, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery z kapturem,
Pulowery z polaru, Rękawiczki, Śliniaki niepapierowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528905
(220) 2021 05 14
Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd., Xiamen, CN
(znak słowno-graficzny)
Anbio

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Środki do oczyszczania powietrza, Biocydy,
Gąbka do ran, Kauczuk do celów dentystycznych, Pieluchy
dla zwierząt, 10 Urządzenia do mierzenia poziomu cukru
we krwi, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych,
Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Maski sanitarne do celów medycznych, Smoczki do karmienia niemowląt,
Zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów
do celów medycznych, Prezerwatywy, Katgut, Pończochy
przeciwżylakowe, 35 Reklama, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
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Usługi agencji importowo-eksportowych, Rekrutacja personelu, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Audyt działalności gospodarczej, Wynajem dystrybutorów
automatycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, Sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

528906
(220) 2021 05 14
Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd., Xiamen, CN
(znak słowno-graficzny)
Anbio Biotech

(531) 26.02.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.05
(510), (511) 5 Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Środki do oczyszczania powietrza, Biocydy,
Gąbka do ran, Kauczuk do celów dentystycznych, Pieluchy
dla zwierząt, 10 Urządzenia do mierzenia poziomu cukru
we krwi, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych,
Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Maski sanitarne do celów medycznych, Smoczki do karmienia niemowląt,
Zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów
do celów medycznych, Prezerwatywy, Katgut, Pończochy
przeciwżylakowe, 35 Reklama, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
Usługi agencji importowo-eksportowych, Rekrutacja personelu, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Audyt działalności gospodarczej, Wynajem dystrybutorów
automatycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, Sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
528915
(220) 2021 05 16
MEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) izi

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 01.03.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo projekto-
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we, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, Planowanie i projektowanie
kuchni, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni
na wymiar, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie umeblowania, Usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie,
Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne.
528949
(220) 2021 05 17
SOFTWARE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W worker-PRO
(210)
(731)

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego
umożliwiające prowadzenie biura przez firmy montażowe,
Aplikacje mobilne umożliwiające prowadzenie biura przez
firmy montażowe, Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie biura przez firmy montażowe, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS]
umożliwiająca prowadzenie biura przez firmy montażowe,
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo komputerowe.
528981
(220) 2021 05 17
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Auro Tamsolin
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety oraz preparaty farmaceutyczne stosowane zwłaszcza w leczeniu umiarkowanych
i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza (parcie
naglące, częstomocz) i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH)
u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii.
(210)
(731)

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

528999
(220) 2021 05 18
GRUDZIŃSKI STANISŁAW, Brzeg
(znak słowno-graficzny)
KOGUCIK STANLEY
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(531) 03.07.03, 26.01.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso pokrojone w plastry, Mięso pieczone, Mięso mrożone,
Mięso mielone [mięso siekane], Mięso kiełbasiane, Mięso
świeże, Mięso wędzone, Mięso z indyka, Paczkowane mięso,
Smażone mięso, Suszone mięso, Suszone mięso kurczaka.
(210)
(731)
(540)
(540)

529001
(220) 2021 05 18
NODZYŃSKI MACIEJ, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
USŁUGI OGRODNICZE MEN IN GARDEN
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wia i nakryć głowy, Wkładki do obuwia [do butów i botków],
35 Usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących towarów: ortopedyczne
wkładki do butów, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne, wkładki pod łuk stopy
[ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń
stóp, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn
dolnych, wkładki do obuwia [do butów i botków], obuwie,
obuwie dla niemowląt, obuwie dla dzieci, odzież, odzież
niemowlęca, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież
do spania, wyprawki dziecięce [odzież], odzież dla chłopców, śpioszki, pajacyki [odzież], odzież wierzchnia dla dzieci,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, wkładki do obuwia,
nie do celów ortopedycznych, sznurowadła do butów, sznurowadła do obuwia, produktów do pielęgnacji obuwia.
529012
(220) 2021 05 17
IT EXCELLENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zarządzanie projektami CRM Obieg dokumentów
ITE Workflow
(210)
(731)

(531) 02.01.22, 26.02.07, 05.13.25, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja, Budowanie platform [tarasów], 44 Pielęgnacja ogrodów, Planowanie [projektowanie] ogrodów,
Ogrodnictwo.
529003
(220) 2021 05 18
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aquamer
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne dla
ludzi, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Roztwory soli
do irygacji zatok i nosa, Spraye do nosa do użytku leczniczego, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe,
Środki do płukania nosa, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze.
(210)
(731)

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

(531)

15.07.01, 15.07.04, 15.07.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 35 Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 41 Nauczanie, Kształcenie,
42 Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

529014
(220) 2021 05 18
SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(znak słowno-graficzny)
PRZEPIS na SIELSKIE ŻYCIE

529007
(220) 2021 05 18
DUDEK KATARZYNA DUDEK MUSIC MEDIA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
PAN BUTEK

(531) 27.05.01, 02.01.01
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla
dzieci, Odzież, Odzież niemowlęca, Odzież dziecięca, Odzież
dziewczęca, Odzież do spania, Wyprawki dziecięce [odzież],
Odzież dla chłopców, Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież
wierzchnia dla dzieci, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-

(531) 03.07.03, 05.07.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso konserwowane, Mięso mrożone, Mięso świeże, Paczkowane mięso,
Drób, nieżywy, Ekstrakty drobiowe, Głęboko mrożony drób,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
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głównie z drobiu, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, Mrożony drób, Świeży drób, Przekąski na bazie mięsa,
Cielęcina, Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Dziczyzna, Flaki,
Galarety mięsne, Hamburgery, Kiełbasa pepperoni, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Ekstrakty mięsne, Golonka, Kaszanka, Mortadela, Pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), Salami, Szynka, Szynka surowa
podsuszana [prosciutto], Kiełbaski wegetariańskie, Krokiety,
Jaja, Koncentraty rosołowe, Koncentraty zup, Mięso solone, Smalec, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Pasztet z wątróbki,
Wędliny, Wieprzowina, Patyczki mięsne, 35 Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
Marketing ukierunkowany, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
Pokazy towarów, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Publikowanie tekstów
sponsorowanych.
529018
(220) 2021 05 18
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) FORMODOL DS
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

529020
(220) 2021 05 18
BORCHULSKA-ZAJĄC MONIKA CIAŁOTEKA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Góra jest kobietą
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.03.12, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów
w postaci koszulek, T-shirtów, bluz, szalików, chust, czapek,
opasek na głowę, kubków, bidonów, menażek, breloków,
smyczy do kluczy i telefonów komórkowych, kalendarzy, mat
do ćwiczeń, pokrowców na maty do ćwiczeń, etui na okulary, 41 Usługi szkoleniowe i edukacyjne w formie warsztatów,
szkolenia z naturopatii, warsztaty rozwojowe, warsztaty dotyczące pracy z ciałem dla kobiet w górach, coaching.
(210) 529025
(220) 2021 05 18
(731) GRUGEL ARTUR CORSIVA YACHTING, Ciechocin
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT25/2021

(540) COASTER

(531) 27.05.01, 26.11.25, 26.02.07
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się na wodzie, Statki
wodne, Jachty, Łodzie, Szalupy.
(210) 529028
(220) 2021 05 18
(731) KWIATKOWSKI DAWID, Namysłów
(540) (znak słowny)
(540) LODYREYMONTA
(510), (511) 30 Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody
bez mleka, Lody mleczne, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jadalne
lody owocowe.
529029
(220) 2021 05 18
STRZELCZAK MARTA BEST GERMAN MARTA
STRZELCZAK CENTRUM JĘZYKOWE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sensolang
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, E-booki,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Interaktywne
publikacje elektroniczne, Książki audio, Książki elektroniczne
do pobrania, Podcasty, Publikacje elektroniczne, Aplikacje
do pobrania, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Arkusze informacyjne, Kalendarze, Książki, Podręczniki, Biurowe artykuły papiernicze,
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym on-line,
publikacji elektronicznych, aplikacji komputerowych i mobilnych, produktów cyfrowych, materiałów drukowanych,
publikacji, artykułów papierniczych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Kursy
szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Poradnictwo związane z terapią zajęciową,
Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia integracji sensorycznej.
(210) 529030
(220) 2021 05 18
(731) KOTYŃSKA AGNIESZKA ART OF BEAUTY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) lipsdaddy
(510), (511) 44 Salony piękności, Manicure, Masaż, Usługi
solarium, Tatuowanie, Usługi wizażu, Fryzjerstwo, Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia plastyczna, Usługi klinik medycznych,
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Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, Opieka pielęgniarska,
medyczna, Pomoc medyczna, Usługi medycyny alternatywnej, Fizykoterapia.
529036
(220) 2021 05 19
FUNDACJA KULTURY, MUZYKI I TAŃCÓW
SWINGOWYCH, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) Dragon Swing
(510), (511) 41 Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie festiwali, Usługi edukacyjne związane z tańcem.
(210)
(731)

529037
(220) 2021 05 17
IT EXCELLENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITE FINANSE

(210)
(731)

(531)

26.07.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04,
29.01.06
(510), (511) 36 Usługi finansowe.

(210) 529038
(220) 2021 05 19
(731) WARZECHA KRZYSZTOF, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) Gentleman’s EDC
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529039
(220) 2021 05 17
KARPIŃSKI JANUSZ, Komorów
(znak słowno-graficzny)
iga

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
529044
(220) 2021 05 19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE DAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Glincz
(540) (znak słowny)
(540) Rizzi
(510), (511) 30 Czekoladowa kawa, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa
mielona, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulo(210)
(731)
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wana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie
mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych
ziaren, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Torebki z kawą, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
529046
(220) 2021 05 19
SZMALEC JACEK GABINET TERAPEUTYCZNY
INTEGRACJA SENSORYCZNA, Ostróda
(540) (znak słowny)
(540) Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkoleń im. Dariusza
Wyszyńskiego
(510), (511) 41 Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie
i szkolenia, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, 44 Rehabilitacja fizyczna, Usługi terapeutyczne,
Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(210)
(731)

529062
(220) 2021 05 19
SANICO ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLUX
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Akumulatory,
elektryczne, Akumulatorki, elektryczne, Czujniki, detektory
i instrumenty monitorujące, Filtry elektryczne, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, Kontrolery i regulatory, Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Urządzenia do automatyzacji domu, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie],
Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze
UPS], Urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania
zużycia energii elektrycznej, Urządzenia do regulowanego
zasilania, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
Wskaźniki [elektryczność], 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej,
Osprzęt oświetleniowy, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Palniki, bojlery i podgrzewacze.
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529078
(220) 2021 05 19
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) Verdon +
(510), (511) 1 Chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w leśnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemikalia używane w rolnictwie, Chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Mieszanki nawozów, Mieszanki regulujące wzrost roślin,
Mikroelementy [Preparaty z -] dla roślin, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa,
Nawozy mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne,
Nawozy organiczne, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Nawozy złożone, Nawozy dolistne, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego
wzrostu, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie obciążenia, Nieorganiczne nawozy, Odżywki dla
roślin, Płynne nawozy, Pożywki do liści, Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, Preparaty mineralne do użytku
jako dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty odżywcze dla
roślin, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Regulatory
wzrostu roślin, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju
chwastów, Rolnictwo (Nawozy dla -), Substancje do regulacji
wzrostu roślin, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Syntetyczne nawozy, Środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki
chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne do stosowania
w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy,
środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne do użytku
w herbicydach, Środki chemiczne do użytku w mieszankach
herbicydowych, Środki chemiczne do użytku w mieszankach
pestycydowych, Środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w leśnictwie, Środki chemiczne powierzchniowo
czynne do użytku w ogrodnictwie, Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki wzmacniające
dla roślin, Środki zabezpieczające dla roślin.
(210)
(731)

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

529082
(220) 2021 05 19
ROGULSKA GRAŻYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ESTENATUR

Nr ZT25/2021

(531) 02.03.02, 26.01.14, 05.03.99, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne,
Usługi klinik medycznych, Usługi medycyny estetycznej, Chirurgia kosmetyczna i plastyczna, Usługi w zakresie masażu,
Usługi medycyny alternatywnej, Akupunktura, Aromaterapia,
Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Fizjoterapia, Masaż,
Refleksologia, Ziołolecznictwo, Doradztwo dietetyczne, Usługi dermatologiczne, Usługi psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
kosmetyczne i usługi salonów piękności, Usługi w zakresie
makijażu permanentnego, Konsultacje i doradztwo dotyczące
kosmetyków, Usługi wizażystów, Usługi solariów.
529083
(220) 2021 05 19
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALTARNIC
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty
biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe,
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające,
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki
dentystycznej, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce,
Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia
weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
(210)
(731)
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529089
(220) 2021 05 19
EXOGEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EXOGEN MAX
(510), (511) 5 Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], Preparaty do kontroli insektów, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady,
Biopestycydy do użytku domowego, Akarycydy do użytku
przemysłowego, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pyretrum
[proszek], Kadzidełka do odstraszania owadów, Preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, Środki zarodnikobójcze,
Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Środki do zwalczania
pająków, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Nematocydy,
Preparaty hamujące rozwój larw, Preparaty do tępienia larw,
Środki odstraszające komary, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Preparaty do fumigacji gleby, Trucizny, Lepy
na muchy, Środki przeciw roztoczom, Papier przeciwmolowy, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki
chwastobójcze, Herbicydy biologiczne, Proszki do zabijania
pcheł, Pestycydy do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, Herbicydy do użytku w rolnictwie, Preparaty do odstraszania robactwa, Środki do tępienia pcheł, Środki odstraszające mole, Środki odstraszające
komary do nakładania na skórę, Proszki do zwalczania pcheł
na zwierzętach, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w wodzie, Pestycydy do zwalczania nicieni, Preparaty do zwalczania insektów,
Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Herbicydy do zwalczania
wodorostów, Środki roztoczobójcze do użytku domowego,
Paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, Tabletki zawierające kamforę będące środkami odstraszającymi owady, Preparaty przeciw mchom, Preparaty do usuwania alg, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej,
Naturalne biocydy, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu
lub gryzieniu u zwierząt, Trutki na szczury, Owicydy, Środki
roztoczobójcze do celów rolniczych, Obroże przeciwpchelne, Preparaty do zwalczania pleśni, Lep na muchy [taśmy],
Spirale odstraszające komary, Regulatory wzrostu owadów
[IGR], Środki wabiące owady, Środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, Fungicydy
biologiczne, Rozpylacze przeciwpchelne, Kulki na mole,
Pestycydy rolnicze, Owadobójcze weterynaryjne środki
do mycia, Insektycydy, Preparaty do niszczenia szkodników,
Herbicydy wodne, Preparaty do zwalczania myszy, Spraye
przeciw owadom, Preparaty do tępienia ślimaków nagich,
Środki odstraszające owady, Środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób
winorośli, Moluskocydy, Środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki algobójcze, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Produkty do zwalczania
komarów do nakładania na moskitiery, Środki chemiczne
dla leśnictwa [herbicydy], Drzewo sandałowe do użytku jako
preparat odstraszający owady, Insektycydy do użytku domowego, Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Algicydy
do celów rolniczych, Biopestycydy rolnicze, Środki do tępienia szkodników, Oleje przeciw gzom, Środki odstraszające robactwo do użytku na darni lub trawie, Fumiganty, Preparaty
grzybobójcze do użytku domowego, Herbicydy, Herbicydy
do użytku domowego, Środki przeciwko gryzoniom, Środki
odstraszające owady dla ludzi, Środki przeciw pasożytom,
Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Plastry przeciw
komarom dla niemowląt, Fungicydy, Kadzidełka do odstraszania komarów, Preparaty przeciw molom, Środki odstrasza(210)
(731)
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jące pasożyty zewnętrzne, Środki do tępienia much, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Zawieszki odstraszające owady,
Płyn odstraszający muchy, Herbicydy do użytku w stawach,
Środki robakobójcze, Larwicydy, Środki grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Opaski
na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owady, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Środki odstraszające owady dla zwierząt.
529090
(220) 2021 05 19
BIO ENERGIA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) Karolinka
(510), (511) 4 Węgiel jako paliwo.

(210)
(731)

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

529093
(220) 2021 05 19
SHAHUTA ANTON FISHEYE WEDDING, Piotrowice
(znak słowno-graficzny)
Fisheye studio

(531) 02.09.04, 26.01.04, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
529096
(220) 2021 05 19
EURO SPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Euro Spas
(510), (511) 11 Wanny, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (Wyposażenie -), Wanny spa, Wanny spa do stóp, Wanny
prysznicowe, Wanny z hydromasażem, Wanny z natryskiem,
Wanny z siedziskiem, Wanny z systemem hydromasażu,
Wanny z wirami wodnymi, Wanny termiczne, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny z dyszami powietrznymi, Grzejniki do saun, Instalacje
do sauny, Kamienie do sauny, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Sauny, Piece saunowe, Urządzenia do ogrzewania saun, Urządzenia do sauny, Urządzenia podgrzewające
do basenów, Urządzenia do chlorowania basenów, Spa
[baseny podgrzewane], Kotły gazowe do ogrzewania basenów, Baseny termalne, Filtry do basenów, Filtry do użytku
w basenach, Instalacje do podgrzewania basenów, Instalacje
oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, Szafki
do mycia basenów medycznych [części instalacji dostarczającej wodę], 35 Usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego
w zakresie wanien, wanien spa, wanien prysznicowych, wanien z hydromasażem, jacuzzi, Usługi handlu detalicznego i/
lub hurtowego w zakresie saun, urządzeń do saun, pieców
saunowych, grzejnikow do saun, instalacji do saun, 37 Budowa, montaż i konserwacja w zakresie: wanien, wanien spa,
wanien prysznicowych, wanien z hydromasażem, Doradz(210)
(731)
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two w zakresie: wanien, wanien spa, wanien prysznicowych,
wanien z hydromasażem, Budowa, montaż i konserwacja
w zakresie: saun, urządzeń do saun, pieców saunowych,
grzejników do saun, instalacji do saun, Doradztwo w zakresie: saun, urządzeń do saun, piecy saunowych, grzejników
do saun, instalacji do saun.
529097
(220) 2021 05 19
TBMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TBMS
(510), (511) 9 Oprogramowanie biznesowe interaktywne,
Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych,
Oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach
internetowych, Oprogramowanie do projektowania reklam
online na stronach internetowych, 35 Bezpośrednia reklama
pocztowa, Gromadzenie informacji związanych z reklamą,
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama
na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama
promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna
w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama
rekrutacji personelu, Reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w windach,
Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą,
Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Agencje reklamowe,
Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne
agencje reklamowe, Administrowanie dotyczące marketingu,
Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu
lub danych demograficznych], Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu, Badania
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku
i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketin(210)
(731)
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gowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów
marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych,
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja
lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy,
Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych,
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie ankiet
marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań
wideo w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity, Rozwój planu marketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących
marketingu, Usługi agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu
afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu,
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii,
Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe
w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej,
Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w za-
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kresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży
i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi
w zakresie marketingu baz danych, Wynajmowanie wszelkich
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Analiza danych biznesowych, Analiza trendów biznesowych, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków
biznesowych, Analizy biznesowe rynków, Badania biznesowe,
Badania dotyczące informacji biznesowych, Badania rynku
i analizy biznesowe, Badania w zakresie biznesu, Biznesowa
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe
oceny i wyceny w sprawach handlowych, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo i konsultacje
biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie danych biznesowych w formie
list mailingowych, Dostarczanie informacji biznesowych
i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w internecie, Konsultacje
dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Opracowywanie biznesowych danych statystycznych, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie
i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych,
Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie spotkań biznesowych, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy
biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i kon-
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sultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego,
Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, Porady
odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, Prowadzenie
wystaw w celach biznesowych, Przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych, Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Sporządzanie ankiet biznesowych, Sporządzanie raportów biznesowych, Statystyczne badania biznesowe, Strategiczna analiza
biznesowa, Świadczenie usług zarządzania biznesowego
w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży
w ramach globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
Udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi
agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz
badania rynkowe, Usługi biznesowe biegłych księgowych,
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi informacji biznesowej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi konsultacji biznesowych
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz
ciągłości działania, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], Usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, Usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań
do celów biznesowych, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
modeli i modelek, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Optymalizacja stron internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
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ternetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Promowanie dzieł
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi dopasowywania
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Transmisje
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery
internetowe], Usługi w zakresie przekierowywania do stron
internetowych, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie,
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 39 Organizowanie podróży biznesowych, Usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu
detalicznym, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii
informacyjnej, Organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych
z biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie
biznesu, Publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
Szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, Szkolenie
biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej,
Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne w zakresie
szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, Usługi
edukacyjne związane z biznesem, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi mentoringu biznesowego,
Usługi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, 42 Aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, Aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
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Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem
strony internetowej, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, Hosting
stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich,
na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz
osób trzecich, Hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania
zdjęć i filmów cyfrowych, Kompilacja stron internetowych,
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie stron internetowych, Projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych
i stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i utrzymywanie stron 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 stron
domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron głównych,
Projektowanie stron internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych dla innych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Usługi utrzymywania
stron internetowych, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Wyna-
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jem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, 45 Udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 529098
(220) 2021 05 19
(731) PRUSZYŃSKI MARCIN MARMART, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) intimiti
(510), (511) 25 Kąpielowe kostiumy, Koszulki z krótkim rękawem, Legginsy, Majtki, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież
z imitacji skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Piżamy, Podwiązki, Pończochy, Rajstopy, Spódnice, Stroje plażowe, Swetry, Szlafroki.
529103
(220) 2021 05 19
M5 MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Droszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maybe baby
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Materace, Materace łóżkowe, Materace sprężynowe, Materace piankowe, Materace ogniotrwałe, Materace dmuchane, Materace kempingowe, Materace [inne niż
materace położnicze], Pływające nadmuchiwane materace,
Nakładki na materace, Piankowe materace kempingowe,
Podstawy pod materace, Materace z lateksu, Materace typu
futon [inne niż materace położnicze], Materace sprężynowe
do łóżek, Nakładki wierzchnie na materace, Wierzchnie nakładki na materace, Materace dmuchane kempingowe, Materace nadmuchiwane kempingowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Maty kempingowe do spania [materace], Materace puchowe z pierzem [piernaty], Materace wykonane
z elastycznego drewna, Materace dmuchane, do celów niemedycznych, Sprężynowa podstawa materaca [box spring],
Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, Maty do drzemki
[poduszki lub materace], Przenośne materace do użytku
w samochodach, Materace dmuchane, nie do celów medycznych, Materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna
pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż
bielizna pościelowa], Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek
dla dzieci, inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, Pościel, oprócz bielizny
pościelowej, Poduszki, Poduszki nadmuchiwane, Poduszki
dmuchane, Poduszki jako obicia, Poduszki zapachowe, Poduszki ciążowe, Poduszki sako, Poduszki podróżne, Poduszki
dekoracyjne, Poduszki ozdobne, Poduszki z wypełnieniem,
Poduszki wspierające szyję, Poduszki na krzesła, Poduszki na siedzenia, Jaśki nadmuchiwane [poduszki], Poduszki
w kształcie litery U, Poduszki utrzymujące pozycję głowy
dla niemowląt, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla
niemowląt, Poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, Poduszki wodne, inne niż do celów medycznych.
(210) 529104
(220) 2021 05 19
(731) SZADKOWSKI IRENEUSZ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.05.02, 28.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Mastyks (żywica naturalna), 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Mydła, Mydła go golenia, Odżywki
do włosów, Pasta do zębów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Zestawy kosmetyków, 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Mastyksy dentystyczne, Mydła lecznicze, 7 Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów domowych, 29 Dżemy, Galaretki owocowe,
Ikra rybia przetworzona, Jagody, konserwowane, Jogurty,
Kompozycje owoców przetworzonych, Konserwowane warzywa, Marmolada, Masło kakaowe, Migdały mielone, Olej
z oliwek jadalny, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Orzechy laskowe przetworzone, Owoce
konserwowane, Owoce przetworzone, Papryka konserwowana, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty na bazie orzechów,
Przecier pomidorowy, Przeciery warzywne, Ser twarogowy,
Skórki owocowe, Sok pomidorowy do gotowania, Tahini
(pasta z ziarna sezamowego), Warzywa przetworzone, Ser
owczy, Pomidory przetworzone, Pasta z oliwek, 30 Herbata,
Herbata mrożona, Kapary, Kawa, Kapsułki z kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Makarony, Miód, Musztarda, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kawy,
Ocet, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pesto (sos),
Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Sosy (przyprawy),
Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól kuchenna, Suchary,
Syropy i melasa, Woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinarnych, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Chałwa,
Ocet balsamiczny, Chutney (ostry, gęsty sos), Czekolada,
Przyprawy, 31 Pomarańcze, 32 Woda mineralna (napoje),
Woda gazowana, 33 Wino, Likiery .
529115
(220) 2021 05 19
KROSNO-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień
(540) (znak słowny)
(540) Rilling
(510), (511) 11 Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, Instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, Instalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje do chłodzenia mleka,
Instalacje do schładzania wody pitnej, Kopuły chłodzące,
Okapy pochłaniające parę do kuchenek, Okapy wentylacyjne do kuchenek, Podgrzewacze do jedzenia, Podgrzewane
urządzenia wystawowe, Podgrzewane witryny do użytku
w gastronomii, Szafki chłodnicze do przechowywania napojów, Szafki chłodnicze do przechowywania żywności,
Szafki do opóźniania rośnięcia ciasta, Szafki przystosowane
do rośnięcia ciasta, Urządzenia chłodnicze do wystawiania
żywności, Urządzenia do chłodzenia napojów, Urządzenia
do utrzymywania wysokiej temperatury gorących napojów,
Urządzenia do wydawania schłodzonych napojów, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących
i zimnych napojów, Urządzenia konserwujące do lodów,
Urządzenia opóźniające rośnięcie ciasta, Urządzenia służące
(210)
(731)
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do gotowania, Urządzenia wspomagające rośnięcie ciasta,
Wentylowane szafki do przechowywania mięsa [chłodzące], Witryny chłodnicze do ekspozycji żywności, Witryny
chłodnicze do ekspozycji napojów, Witryny ekspozycyjne
grzewcze, Witryny podgrzewane na artykuły spożywcze,
Zamrażarki do lodów, Aparatura i instalacje chłodnicze,
Aparaty i urządzenia chłodnicze, Chłodnicze gabloty wystawowe, Chłodnicze lady, Chłodnie, Chłodziarki do butelek
[urządzenia], Chłodziarki do wytwarzania i przechowywania lodu [do użytku domowego], Chłodziarki, elektryczne,
Chłodziarko-zamrażarki, Dystrybutory wody schłodzonej,
oczyszczonej, Elektryczne pojemniki chłodzące, Gabloty
chłodnicze, Gabloty wystawowe zamrażające, Komory chłodzące, Komory mroźnicze, Lady chłodnicze, Lady chłodnicze
na żywność, Lady chłodzące wystawowe na towary, Lady
zamrażalnicze, Lodówki, Lodówki elektryczne, Lodówki,
urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania leków, Lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki
do przechowywania materiałów medycznych, Lodówko-zamrażarki, Maszyny chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu,
Płyty mrożące, Pojemniki chłodzące, elektryczne, Pojemniki
chłodzące [gaz], Półki chłodnicze, Szafki zamrażające, Szafy
chłodnicze, Szafy mroźnicze, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, Urządzenia
chłodzące, Urządzenia chłodzące do płynów, Urządzenia
do przechowywania lodu, Urządzenia do zamrażania, Urządzenia do zamrażania artykułów spożywczych, Urządzenia
gazowe stosowane w chłodzeniu, Urządzenia i instalacje
chłodnicze, Urządzenia zamrażalnicze do przechowywania, Zamrażarki, Zamrażarki szafkowe, Okapy pochłaniające
dym, Okapy wentylacyjne do kuchni, Okapy wentylacyjne
do piekarników, Okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Regulowane,
powlekane filtry tłuszczowe z przegrodami [części okapów
kuchennych], Wyciągi kuchenne [okapy], Zlewy metalowe,
20 Blaty kuchenne, Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie
do szafek, Drzwi do mebli, Elementy meblowe, Elementy
metalowe mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza
szaf, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad,
Komody [meble], Komody ścienne, Lady do celów prezentacji, Lady robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], Meble,
Meble do eksponowania towarów, Meble do przechowywania, Meble do użytku przemysłowego, Meble do wyposażenia sklepów, Meble metalowe, Meble sklepowe, Meble
stołówkowe, Meble wykonane ze stali, Półki do przechowywania [meble], Półki metalowe, Regały, 35 Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu
detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Publikowanie dru-

Nr ZT25/2021

ków do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów
reklamowych w postaci elektronicznej, Reklama, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych], Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Prowadzenie pokazów handlowych, Prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
529117
(220) 2021 05 19
NOWICKI FILIP SEVEN-POL FILIP NOWICKI; ICHESTER,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ichester.pl
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Lakiery do paznokci, Kremy
kosmetyczne, Mydła, szampony, Maski kosmetyczne, Preparaty do demakijażu, Farby do włosów, Odżywki do włosów,
35 Usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie
kosmetyków, Usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego
w zakresie perfum, Sprzedaż internetowa kosmetyków i perfum, Reklama, Reklama za pośrednictwem Internetu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu,
Aukcje internetowe.
(210)
(731)

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

529129
(220) 2021 05 20
VOINAROVSKYI ARTEM, Łazy
(znak słowno-graficzny)
JUST RELAX

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 20 Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych,
Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble
ogrodowe [patio], Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe.
529130
(220) 2021 05 20
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Termino

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów
ogrodniczych.
529133
(220) 2021 05 20
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT25/2021
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(540) Bandit

(531) 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów
ogrodniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529135
(220) 2021 05 20
FUNDACJA GRUPA PROELIO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GRUPA PROELIO FUNDACJA
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529139
(220) 2021 05 20
KULCZYCCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) KULCZYCCY GROUP
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami ciepła,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami ciepła,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wentylacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wentylacyjnymi, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Montaż
urządzeń grzewczych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych.
(210)
(731)

529141
(220) 2021 05 20
PROMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bilcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUZi
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.09.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty z papieru, 25 Odzież,
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 45 Usługi
polityczne, Usługi prawne, Usługi religijne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529137
(220) 2021 05 20
AUGUSTYNOWICZ WOJCIECH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Don’t touch my phone

(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.11, 02.09.14
(510), (511) 9 Aplikacja mobilna z dźwiękiem alarmu uruchamianym dotykowo przez czujniki ruchu urządzenia, Pobieralne oprogramowanie zabezpieczające na urządzenia mobilne, w szczególności do ochrony przed kradzieżą urządzenia.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Roboty
do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.
529142
(220) 2021 05 20
PROMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bilcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMATIK AUTOMATYZACJA_BUDOWA MASZYN_
ROBOTYKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Roboty
do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.
529143
(220) 2021 05 20
VITA PARK WIERZCHNICKI ZAGÓRSKI SPÓŁKA
JAWNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) VITA PARK

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, 42 Usługi projektowe w zakresie
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego,
Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące
inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu.
(210) 529144
(220) 2021 05 20
(731) KUREK JAKUB RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BluBlu Studios
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 35 Reklama, Przygotowywanie reklam, Produkcja
reklam, Reklamy kinowe, Reklama i usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Usługi reklamy graficznej, Produkcja reklam
kinowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Usługi agencji
reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie
reportaży reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Reklama w zakresie filmów kinowych, Przygotowywanie reklam
dla osób trzecich, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, 41 Tworzenie filmów
rysunkowych, Filmy kinowe (produkcja -), Usługi w zakresie
animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, Produkcja
filmów animowanych, Produkcja obrazów animowanych,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji
i telewizji kablowej, Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, Usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci materiałów wideo, 42 Programowanie
animacji komputerowych, Projektowanie animacji na rzecz
innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich.

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

Nr ZT25/2021

529145
(220) 2021 05 20
KUREK JAKUB RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BluBlu Studios.

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 35 Reklama, Przygotowywanie reklam, Produkcja
reklam, Reklamy kinowe, Reklama i usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Usługi reklamy graficznej, Produkcja reklam
kinowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Usługi agencji
reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie
reportaży reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Reklama w zakresie filmów kinowych, Przygotowywanie reklam
dla osób trzecich, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, 41 Tworzenie filmów
rysunkowych, Filmy kinowe (produkcja -), Usługi w zakresie
animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, Produkcja
filmów animowanych, Produkcja obrazów animowanych,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji
i telewizji kablowej, Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, Usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci materiałów wideo, 42 Programowanie
animacji komputerowych, Projektowanie animacji na rzecz
innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich.
(210) 529146
(220) 2021 05 20
(731) KUREK JAKUB RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BluBlu
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowane, 35 Reklama, Przygotowywanie reklam, Produkcja
reklam, Reklamy kinowe, Reklama i usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Usługi reklamy graficznej, Produkcja reklam
kinowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Usługi agencji
reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie
reportaży reklamowych, Usługi w zakresie reklamy, Reklama w zakresie filmów kinowych, Przygotowywanie reklam
dla osób trzecich, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, 41 Tworzenie filmów
rysunkowych, Filmy kinowe (produkcja -), Usługi w zakresie
animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, Produkcja
filmów animowanych, Produkcja obrazów animowanych,
Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji
i telewizji kablowej, Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, Usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci materiałów wideo, 42 Programowanie
animacji komputerowych, Projektowanie animacji na rzecz
innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich.
(210)
(731)

529148
(220) 2021 05 20
URBANIAK KAROL GRAND MONEY, Warszawa

Nr ZT25/2021
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(540) (znak słowny)
(540) DR. COCO
(510), (511) 32 Napoje na bazie kokosu, Proszki stosowane
do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
Woda kokosowa jako napój.
(210) 529149
(220) 2021 05 21
(731) JEDLIŃSKI JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) uouee
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
529155
(220) 2021 05 21
CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) de Huntley
(510), (511) 3 Serum do celów kosmetycznych.

(210)
(731)

529156
(220) 2021 05 21
CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H de Huntley

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Serum do celów kosmetycznych.
529157
(220) 2021 05 21
CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H de Huntley
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Serum do celów kosmetycznych.
(210) 529158
(220) 2021 05 21
(731) TRĄBIŃSKI MAREK, Łęknica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TF TIPP FREE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej związanej z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z papierosami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami.
(210)
(731)
(540)
(540)

529159
(220) 2021 05 21
KRYSZEWSKA EWA, Stężyca
(znak słowno-graficzny)
fajny PAPIERNIK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z: Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529162
(220) 2021 05 20
USYDUS MARIUSZ, Pokrówka
(znak słowno-graficzny)
BIELUCH
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(531) 03.01.14, 02.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe,
Piwo bezalkoholowe, Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu
saison, Piwo typu koźlak, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne
typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Korzenne piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja
piwa, Brzeczka piwna, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki
na bazie piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Porter [rodzaj mocnego,
ciemnego piwa], Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, Wody
mineralne, Wody mineralne i gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe, Soki owocowe [napoje], Woda
sodowa, Aromatyzowane napoje gazowane, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z piwem, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi.
529166
(220) 2021 05 21
TARASEWICZ WERONIKA ANDY&MAG SALON
OPTYCZNY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ANDY & MAG
(510), (511) 9 Okulary, Okulary optyczne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Przeciwsłoneczne okulary
na receptę, Okulary antyrefleksyjne, Okulary do uprawiania
sportu, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary,
Futerały na okulary słoneczne, Sznurki do okularów, Sznurki do okularów przeciwsłonecznych, Soczewki okularowe,
Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, Oprawki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Noski do okularów, Noski silikonowe do okularów, Zauszniki do okularów, Zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, Półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, Części do okularów,
Smycze do okularów, Rzemienie do okularów, Łańcuszki
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Pojemniki do soczewek kontaktowych, Okulary, okulary słoneczne
i soczewki kontaktowe, Okulary ochronne, Lustra [optyka],
Lupy [optyka], Pryzmaty do celów optycznych, 35 Sprzedaż
detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa świadczona online okularów, okularów przeciwsłonecznych,
oprawek, etui i łańcuszków do okularów, soczewek korekcyjnych, soczewek kontaktowych, pojemników, soczewek
optycznych oraz urządzeń i przyrządów optycznych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, 44 Usługi optyczne, Usługi badania wzroku
[zakłady optyczne], Dopasowanie soczewek optycznych.
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(540) VAIN TRAIN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne
na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów.
529168
(220) 2021 05 21
KRYSMANN BARTOSZ, KIERZKOWSKA KAROLINA
MEDICAL TRADE CENTER SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blumedic

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 529167
(220) 2021 05 21
(731) TOPOLSKI DARIUSZ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Artykuły ortopedyczne, Gorsety brzuszne,
Gorsety do celów medycznych, Odzież kompresyjna, Pasy
brzuszne, Pasy ciążowe, Pasy do celów ortopedycznych, Pasy
podbrzuszne, Pasy przepuklinowe, Pończochy elastyczne
do celów chirurgicznych, Pończochy przeciwżylakowe,
Wkładki na płaskostopie, Wkładki ortopedyczne, Wkładki
z podparciem łuku stopy do obuwia, Podkolanówki uciskowe,
Rajstopy uciskowe, Skarpety uciskowe, Rajstopy uciskowe dla
kobiet w ciąży, Rajstopy uciskowe dla mężczyzn, Pończochy
uciskowe dla mężczyzn, Akcesoria do zakładania produktów
uciskowych, Stabilizatory na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów
brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów
do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
gorsetów do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów do celów medycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów do celów me-
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dycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży
kompresyjnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży
kompresyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów
do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów
przepuklinowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch elastycznych do celów
chirurgicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch elastycznych do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch elastycznych do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pończoch elastycznych do celów chirurgicznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek
na płaskostopie, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzeda-
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ży detalicznej w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy
do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek
z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy
do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie podkolanówek uciskowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie podkolanówek uciskowych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skarpet uciskowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie skarpet uciskowych, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie skarpet uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie skarpet uciskowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet
w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
materiałów rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do zakładania produktów uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
do zakładania produktów uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie akcesoriów do zakładania produktów
uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie akcesoriów do zakładania produktów uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano,
kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie stabilizatorów
na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano,
kostka, nadgarstek, łokieć).
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529169
(220) 2021 05 21
KRYSMANN BARTOSZ, KIERZKOWSKA KAROLINA
MEDICAL TRADE CENTER SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m MEDICAL TRADE CENTER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie antybakteryjnych
środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie antybakteryjnych środków do mycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie bandaży opatrunkowych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży opatrunkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie materiałów opatrunkowych, medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podkładek
na odciski stóp, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podkładek na odciski stóp, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie podkładek na odciski stóp, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie okrągłych podkładek na odciski stóp,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie artykułów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży elastycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży elastycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
bandaży ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie bandaży ortopedycznych na kolana,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży ortopedycznych na kolana, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy,
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Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie bandaży ortopedycznych na stawy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie bandaży usztywniających na stawy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dmuchanych
poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie dmuchanych poduszek do celów medycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie dmuchanych
poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie dmuchanych poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów
brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gorsetów
brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie gorsetów do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gorsetów do celów medycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów
do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie gorsetów do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie masek stosowanych przez personel
medyczny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie masek stosowanych przez personel medyczny, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie masek stosowanych przez personel
medyczny, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie masek
stosowanych przez personel medyczny, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie odzieży kompresyjnej,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie odzieży kompresyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opasek
podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie opasek podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie opasek podtrzymujących
[bandaży], Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie opasek
podtrzymujących [bandaży], Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie pasów brzusznych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów ciążowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośred-
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nictwem Internetu, w zakresie pasów ciążowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów
do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów do celów ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów
podbrzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pasów podbrzusznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów przepuklinowych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów
przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie pasów przepuklinowych pępkowych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów przepuklinowych pępkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek do celów medycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie poduszek do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch elastycznych do celów
chirurgicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch elastycznych do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch elastycznych
do celów chirurgicznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pończoch elastycznych do celów chirurgicznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch
przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie pończoch przeciwżylakowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
rękawic do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rękawic do celów medycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie sztucznych piersi, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie sztucznych piersi, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie sztucznych piersi,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie sztucznych
piersi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie temblaków
[bandaży podtrzymujących], Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie temblaków [bandaży podtrzymujących], Usługi
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sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie temblaków [bandaży podtrzymujących], Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie temblaków [bandaży podtrzymujących], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek na płaskostopie, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek na płaskostopie,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek
na płaskostopie, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
wkładek na płaskostopie, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie wkładek ortopedycznych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek ortopedycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie wkładek z podparciem łuku stopy do obuwia,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie podkolanówek uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie skarpet uciskowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie skarpet uciskowych, Usługi
sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie skarpet uciskowych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie skarpet uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla kobiet
w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop
uciskowych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie rajstop uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie pończoch uciskowych dla mężczyzn, Usługi
sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie pończoch ucisko-
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wych dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów do zakładania produktów uciskowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do zakładania
produktów uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,
w zakresie akcesoriów do zakładania produktów uciskowych,
Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie akcesoriów
do zakładania produktów uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów stomijnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie majtek przepuklinowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie majtek przepuklinowych,
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie majtek przepuklinowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
majtek przepuklinowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pasów torako, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
pasów torako, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów torako, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
pasów torako, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi sprzedaży hurtowej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie gorsetów lędźwiowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pasów barkowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie pasów barkowych, Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów barkowych, Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie pasów barkowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie ortez tułowia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ortez tułowia, Usługi sprzedaży
detalicznej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie ortez tułowia, Usługi sprzedaży
hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie ortez tułowia, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć),
Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej na odległość,
w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie stabilizatorów na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi
sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie stabilizatorów
na stawy (kolano, kostka, nadgarstek, łokieć), Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kołnierzy szyjnych (ortopedyczne),
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kołnierzy szyjnych (ortopedyczne), Usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej
na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie
kołnierzy szyjnych (ortopedyczne), Usługi sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem
Internetu, w zakresie kołnierzy szyjnych (ortopedyczne),
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych, Usługi sprzedaży detalicznej
prowadzonej na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu, w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych, Usługi

Nr ZT25/2021

sprzedaży hurtowej prowadzonej na odległość, w tym
za pośrednictwem Internetu, w zakresie rękawów i rękawiczek uciskowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529171
(220) 2021 05 20
SPV DTS GRODZKI SPÓŁKA JAWNA, Turzyn
(znak słowno-graficzny)
DTS

(531)

26.01.16, 07.11.10, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.09,
26.04.18, 29.01.14, 27.05.05
(510), (511) 39 Usługi transportu drogowego, Usługi spedycji, Logistyka transportu.
(210) 529177
(220) 2021 05 21
(731) GUBAŁA ROBERT METAL - BUD II, Świątniki Górne
(540) (znak słowny)
(540) rumba
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe.
(210) 529178
(220) 2021 05 21
(731) GUBAŁA ROBERT METAL - BUD II, Świątniki Górne
(540) (znak słowny)
(540) zumba
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529186
(220) 2021 05 21
RYTAROWSKI ADAM ETCH.PL, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
Etch.pl

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 6 Metalowe tabliczki na drzwi, 20 Tabliczki
na drzwi, niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529193
(220) 2021 05 21
HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki
(znak słowno-graficzny)
4 AQUA
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty od oczyszczania wody, Preparaty
do biologicznego oczyszczania wody, Preparaty zawierające bakterie do oczyszczania wody, Środki chemiczne
do oczyszczania wody, Preparaty do mikrobiologicznej
obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach ścieków,
szambach, latrynach i przenośnych toaletach WC, Preparaty
do mikrobiologicznej obróbki gnojowic i ścieków odzwierzęcych, Preparaty do czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków, 3 Środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, Środki czyszczące do mycia armatury sanitarnej,
sanitariatów, brodzików, kabin prysznicowych, Preparaty zapachowe do pomieszczeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

529195
(220) 2021 05 21
HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki
(znak słowno-graficzny)
bio preparaty.com

(531) 26.01.07, 26.01.17, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w zakresie biopreparatów do użytku przemysłowego i domowego, oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wody, przepompowni ścieków, pomp głębinowych
i akcesoriów do wymienionych systemów, Usługi sprzedaży biopreparatów do użytku przemysłowego i domowego,
oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wody,
przepompowni ścieków, pomp głębinowych i akcesoriów
do wymienionych systemów przez Internet, Doradztwo
w zakresie wyceny handlowej zamówień oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wody, przepompowni
ścieków, pomp głębinowych i akcesoriów do wymienionych
systemów.
(210)
(731)
(540)
(540)

529196
(220) 2021 05 21
HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki
(znak słowno-graficzny)
OczyszczalnieSOS.pl

(531)

01.15.15, 05.03.11, 05.03.14, 26.11.25, 26.03.23, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie urządzeń i akcesoriów do oczyszczalni ścieków, Usługi
sprzedaży przez Internet w zakresie urządzeń i akcesoriów
do oczyszczalni ścieków, Informacja i doradztwo z zakresie oczyszczalni ścieków, 37 Instalacja, konserwacja i serwis
przydomowych oczyszczalni ścieków, Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, Udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat oczyszczalni ścieków.
(210)
(731)

529202
(220) 2021 05 21
H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FPS HCP

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje, 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wagony szynowe, Części i akcesoria
do pojazdów lądowych, Pojazdy szynowe, Tabor kolejowy,
Lokomotywy, Nadwozia wagonów kolejowych, 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa i konserwacja
pojazdów lądowych, 42 Badania techniczne, Projektowanie
konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie pojazdów szynowych, Projektowanie pojazdów lądowych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
529209
(220) 2021 05 22
APTEKA ECHINACEA ZIĘTARA I INNI SPÓŁKA JAWNA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apteka WSPÓLNA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.01.04, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, Usługi
reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi, Promocja sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży leków
lub kosmetyków, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami leczniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lekami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi
i higienicznymi, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, Usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, Punkty sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, Prowadzenie sklepu, hurtowni
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oraz oferowanie do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze,
leki, leki ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe
do celów medycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy
diety, kawa, olejki zapachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze,
słodycze, kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby
medyczne, produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, Usługi doradcze w zakresie
reklamy dla franczyzobiorców, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Kampanie
marketingowe, 44 Sporządzanie leków recepturowych w aptekach, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi
doradztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi,
Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm
zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529216
(220) 2021 05 22
JAROMIN MACIEJ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
RemindON

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

Nr ZT25/2021

529222
(220) 2021 05 24
GAWLIK ŁUKASZ, Dębica
(znak słowno-graficzny)
Centrum Bruku

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w zakresie
kostki brukowej, Usługi handlu hurtowego w zakresie kostki
brukowej, Usługi handlu detalicznego w zakresie ogrodzeń
niemetalowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie ogrodzeń niemetalowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie
materiałów budowlanych, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 44 Planowanie [projektowanie] ogrodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

529223
(220) 2021 05 24
FILEK ELŻBIETA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
MAXX

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo mieszkaniowe, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa
domów, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków,
Usługi w zakresie remontów budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

529229
(220) 2021 05 24
TOMALA-KARPIŃSKA IWONA, Żory
(znak słowno-graficzny)
ROLBUD KARPIŃSCY

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 42 Usługi w zakresie
technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

529219
(220) 2021 05 23
GWOŹDZIEJ PAWEŁ BRUNCHBOX, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Brunch Box

05.07.16, 11.03.01, 11.03.02, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie: nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: środki ochrony roślin
przeciw patogenom, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
środki ochrony roślin przeciw patogenom, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: kamień, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: kamień, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie:
kruszywo, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: kruszywo,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: karmy i pasze dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: karmy i pasze dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie: nasiona, cebulki i rozsady do hodowli
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roślin, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie paliwa i materiałów oświetleniowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie paliwa i materiałów oświetleniowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie biopaliwa, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie biopaliwa, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
węgla kamiennego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
węgla kamiennego, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
pelletu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pelletu.
(210)
(731)
(540)
(540)

529230
(220) 2021 05 24
SŁAWIŃSKI MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DelightHome Z miłości do domu

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie wyposażenia domu,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w związku
z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online wyrobów ogrodniczych, Usługi
handlu detalicznego świadczone online związane ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi
handlu hurtowego związane ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi handlu hurtowego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie produktów
ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami ogrodniczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

529234
(220) 2021 05 24
JAROSIŃSKI TOMASZ, Tychy
(znak słowno-graficzny)
Co tam

(531) 27.05.24, 27.05.05
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210)
(731)
(540)
(540)
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529240
(220) 2021 05 24
ROSIAK ANNA YARO-TEX, Łódź
(znak słowno-graficzny)
YARO-TEX since 2002

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 24 Dzianiny elastyczne na bieliznę dla pań,
Dzianiny elastyczne na górne części garderoby damskiej,
Dzianiny elastyczne na odzież sportową, Dzianiny elastyczne na stroje gimnastyczne, Dzianiny z przędzy bawełnianej,
Dzianiny z przędzy z włókna chemicznego, Tkaniny z dzianiny bawełnianej, Tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, Tekstylia w belach do produkcji odzieży.
(210) 529243
(220) 2021 05 21
(731) TARGOŃSKI KRZYSZTOF, Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowny)
(540) SAUBER
(510), (511) 6 Silosy metalowe, 7 Maszyny rolnicze a zwłaszcza transportery do przemieszczania płodów rolnych, maszyny do czyszczenia płodów rolnych, 11 Instalacje i urządzenia do suszenia, 19 Silosy niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529248
(220) 2021 05 24
AWIER IZABELA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
CORTINA OUTLET & SALON PŁYTEK

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Płytki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płytek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie płytek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny,
minerałów i betonu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi.
(210) 529251
(220) 2021 05 24
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) SentiAlloy
(510), (511) 10 Druty ortodontyczne.
(210) 529252
(220) 2021 05 24
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) CuNiTi Alloy
(510), (511) 10 Druty ortodontyczne.
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(210) 529253
(220) 2021 05 24
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) TMAlloy
(510), (511) 10 Druty ortodontyczne.
(210) 529254
(220) 2021 05 24
(731) OZGA ŁUKASZ, Rudki
(540) (znak słowny)
(540) HAITAC
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 45 Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.
529266
(220) 2021 05 24
SZCZERBAKOWSKA-BINISZEWSKA KAROLINA KRAINA
MUZYKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIGUMA
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy
szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe dla
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 28 Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły
i sprzęt sportowy, Gry muzyczne, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Postaci zabawkowe z gumy, Urządzenia
do ćwiczeń do zabawy, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
Zabawki dla dzieci, Zabawki edukacyjne, Zabawki wykonane z gumy, 41 Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja
usług edukacyjnych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja [nauczanie], Edukacja przedszkolna,
Edukacja sportowa, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacyjne
usługi doradcze, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, Kursy szkoleniowe, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie muzyki, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie programów szkolenia młodzieży,
Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, Udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi edukacyjne związane z tańcem,
Usługi nauczania muzyki, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi
szkół [edukacja], Usługi w zakresie nauki tańca, Warsztaty
w celach edukacyjnych, Wyższe uczelnie [edukacja], Zajęcia
sportowe i kulturalne, Zapewnianie kursów edukacyjnych,
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie recenzji
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie rozrywki online, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawo-
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dowych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Zapewnianie zajęć
kulturalnych, Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy
uczniów, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Aktywne słuchanie muzyki, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
529268
(220) 2021 05 24
SZCZERBAKOWSKA-BINISZEWSKA KAROLINA KRAINA
MUZYKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIGUMA
(510), (511) 9 Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy
szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe dla
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 28 Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły
i sprzęt sportowy, Gry muzyczne, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Postaci zabawkowe z gumy, Urządzenia
do ćwiczeń do zabawy, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
Zabawki dla dzieci, Zabawki edukacyjne, Zabawki wykonane z gumy, 41 Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja
usług edukacyjnych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja [nauczanie], Edukacja przedszkolna,
Edukacja sportowa, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacyjne
usługi doradcze, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, Kursy szkoleniowe, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie muzyki, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie programów szkolenia młodzieży,
Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, Udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi edukacyjne związane z tańcem,
Usługi nauczania muzyki, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi
szkół [edukacja], Usługi w zakresie nauki tańca, Warsztaty
w celach edukacyjnych, Wyższe uczelnie [edukacja], Zajęcia
sportowe i kulturalne, Zapewnianie kursów edukacyjnych,
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie recenzji
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie rozrywki online, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Zapewnianie zajęć
kulturalnych, Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy
uczniów, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Aktywne słuchanie muzyki, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
(210)
(731)

(210) 529270
(220) 2021 05 24
(731) PUPIEC DANIEL SMART POWER GROUP, Częstochowa
(540) (znak słowny)
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(540) WENOM
(510), (511) 9 Słuchawki z redukcją hałasu, Słuchawki bezprzewodowe do tabletów, Przenośne głośniki, Głośniki inteligentne, Głośniki osobiste, Głośniki do wideokonferencji,
Głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, Głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Zestawy na biurko
lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem,
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Domowe głośniki audio, Przenośne odbiorniki radiowe, Odbiorniki radiowe do pojazdów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji
radiowej, Przenośne urządzenia do odbierania fal radiowych,
Sprzęt audio, Odtwarzacze audio, Odtwarzacze cyfrowe audio, Urządzenia do odtwarzania audio, Przenośne cyfrowe
radia nadające treści audio, Urządzenia do pobierania audio,
wideo i danych z Internetu.
529271
(220) 2021 05 21
XAM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wójtowa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.01
(510), (511) 9 Komputery, Komputer tablet, Komputery procesowe, Komputery pokładowe, Komputery podróżne, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery kwantowe, Przenośne komputery, Netbooki [komputery], Komputery osobiste, Komputery przenośne, Podręczne komputery, Głośniki
komputerowe, Klawiatury komputerowe, Pamięci komputerowe, Modemy komputerowe, Pamięci komputerowe [sprzęt
komputerowy], Sieci komputerowe, Programy komputerowe, Serwery komputerowe, Magistrale komputerowe, Taśmy
komputerowe, Chipy komputerowe, Obudowy komputerów,
Bufory komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Rysiki komputerowe, Terminale komputerowe, Interfejsy komputerowe, Systemy komputerowe, Myszki komputerowe, Moduły komputerowe, Sprzęt komputerowy, Obudowy komputerowe, Dyski komputerowe, Monitory komputerowe, Podzespoły komputerowe, Drukarki komputerowe, Chipsety
komputerowe, Sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, Programy komputerowe do gier komputerowych,
Komputery kieszonkowe [PDA], Adaptery kart komputera,
Podwodne komputery nurkowe, Komputery typu mainframe, Kable do komputerów, Dżojstiki do komputerów, Okablowanie do komputerów, Plotery do komputerów, Części
do komputerów, Mikroukłady komputerowe [chipy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne systemy komputerowe, Monitory [sprzęt komputerowy], Komputerowe karty
sieciowe, Komputerowe koncentratory sieciowe, Komputerowe napędy dyskowe, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe urządzenia sterujące, Edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, Komputerowe stacje robocze, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe stacje dokujące, Peryferyjne urządzenia komputerowe,
Szeregowe porty komputerowe, Równoległe porty komputerowe, Komputerowe bazy danych, Komputerowe oprogramowanie układowe, Czyste dyski komputerowe, Sprzęt komputerowy [hardware], Komputerowe systemy operacyjne,
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Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Monitory [programy komputerowe], Nagrane programy komputerowe, Komputerowe mapy cyfrowe, Czyste dyskietki komputerowe,
Pobieralne gry komputerowe, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Dopasowane pokrowce na komputery, Napędy dysków do komputera, Karty graficzne do komputera, Programy
komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub
sieciami komputerowymi, Kontrolery klawiatur komputerowych, Dyski gier komputerowych, Filtry ekranów komputerowych, Platformy oprogramowania komputerowego, Serwery sieci komputerowych, Futerały na komputery przenośne, Pokrowce przeciwkurzowe na komputery, Komputery
do nawigacji samochodowej, Komputery do pojazdów bezzałogowych, Karty rozszerzeń do komputerów, Aparatura
interfejsowa do komputerów, Urządzenia wejściowe do komputerów, Smartfony, Pokrowce na smartfony, Etui na smartfony, Programy na smartfony, Zasilacze do smartfonów, Wyświetlacze do smartfonów, Ładowarki do smartfonów, Klawiatury do smartfonów, Oprogramowanie do smartfonów,
Słuchawki do smartfonów, Smartfony w kształcie zegarka,
Skórzane pokrowce na smartfony, Smartfony w postaci okularów, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Stacje dokujące do smartfonów, Lupy ekranowe do smartfonów, Dżojstiki
przystosowane do smartfonów, Zestawy słuchawkowe
do smartfonów, Aparaty fotograficzne do smartfonów, Słuchawki douszne do smartfonów, Ciekłokrystaliczne folie
ochronne do smartfonów, Folie ochronne dostosowane
do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe
do smartfonów, Programy systemów operacyjnych
do smartfonów, Aplikacje do pobrania na smartfony, Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Kijki
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Smartfony
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Paski do zegarków
do przekazywania danych smartfonom, Obiektywy do aparatów fotograficznych w smartfonach, Etui typu Flip Cover
do smartfonów, Etui z klawiaturą do smartfonów, Bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, Smartbandy,
Kable zapłonowe, Kable telefoniczne, Kable koncentryczne,
Kable telekomunikacyjne, Kable taśmowe, Kable światłowodowe, Kable optyczne, Kable audio, Kable elektroniczne, Kable elektroenergetyczne, Kable startowe, Kable SCART, Kable
USB, Kable wideo, Kable uziemiające, Modemy kablowe,
Wiązki kablowe, Złącza kablowe do kabli elektrycznych,
Osłony kabli światłowodowych, Złącza kabli audio, Kable
do baterii, Złącza do kabli, Kable typu jack, Kable do komputerów, Kable do mikrofonów, Kable elektryczne pośrednie,
Kable do modemów, Kable do drukarek, Baterie, Baterie litowe, Baterie litowo-jonowe, Terminale bateryjne, Baterie anodowe, Adaptery baterii, Zestawy baterii, Ładowarki do baterii,
Ładowarki baterii elektrycznych, Dodatkowe zestawy baterii,
Baterie do waporyzatorów, Ładowalne baterie elektryczne,
Płyty do baterii, Baterie do telefonów, Baterie do ponownego ładowania, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki
do baterii do laptopów, Sprzęt komputerowy, Sprzęt do wideokonferencji, Sprzęt audio, Sprzęt telekomunikacyjny,
Sprzęt komputerowy [hardware], Gniazda przekaźnikowe,
Gniazdka elektryczne, Przenośne gniazda wtykowe, Elektryczne gniazda wtyczkowe, Gniazdka do anten, Obudowy
gniazdek elektrycznych, Zdalnie sterowane gniazdka,
Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Elektryczne wtyczki, gniazdka i inne kontakty, Gniazdka elektryczne zawierające timery, Gniazda do zasilania energią
elektryczną, Gniazda telewizyjne, Gniazda telefoniczne,
Gniazda tranzystorów, Gniazda przełączające [elektryczne],
Osłony do gniazdek elektrycznych, Elektryczne gniazdka
i kontakty, Gniazdka do golarek elektrycznych, Kamery wideo, Telewizyjne kamery, Kamery telewizyjne, Osłona na ka-
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merę, Kamery aktywowane ruchem, Kamery do pojazdów,
Gogle z kamerą, Kamery 360-stopniowe, Stojaki do kamer
wideo, Obiektywy do kamer wideo, Kamery pokładowe, Karty graficzne, Karty dźwiękowe, Karty kodowane, Karty chipowe, Karty laserowe, Optyczne karty, Karty SIM, Karty pamięciowe, Karty USB, Karty rozszerzenia, Czytniki kart USB, Czytniki kart pamięci, Urządzenia do transmisji, Urządzenia
do transmisji sygnału, Urządzenia do transmisji dźwięku,
Urządzenia do transmisji głosu, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej,
Kable do transmisji sygnału elektrycznego, Anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, Uchwyty do aparatów fotograficznych,
Uchwyty samochodowe do telefonów, Uchwyty na telefony
komórkowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych,
Uchwyty bezpiecznikowe, Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Uchwyty do mocowania
przystosowane do komputerów, Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń
nawigacyjnych, Uchwyty do głośników, Kaski dla rowerzystów, Prędkościomierze rowerowe, Systemy nawigacji satelitarnej do rowerów, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Drukarki, Głowice drukarek, Kable do drukarek, Laserowe drukarki kolorowe, Stojaki do drukarek, Programy do drukarek, Cyfrowe drukarki kolorowe, Drukarki kolorowe, Drukarki fotograficzne, Podkładki pod myszy komputerowe, Podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, 25 Nakrycia
głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy
[inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana,
Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki
[odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana,
Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież
wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież
pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież],
Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież],
Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia
dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako
odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze
na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety
odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen,
Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule
sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule
wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki
z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi
rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim
rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie,
Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe,
Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie,
Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki,
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Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie
pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie
do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry
polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe,
Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze],
Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe,
Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki
ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez
rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
Apaszki [chustki], Chustki [paszki], Chustki na głowę, Czapki
wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze],
Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale,
Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie,
Obuwie gimnastyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów, Komputery, Komputer tablet, Komputery procesowe, Komputery pokładowe,
Komputery podróżne, Komputery i sprzęt komputerowy,
Komputery kwantowe, Przenośne komputery, Netbooki
[komputery], Komputery osobiste, Komputery przenośne,
Podręczne komputery, Głośniki komputerowe, Klawiatury
komputerowe, Pamięci komputerowe, Modemy komputerowe, Pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], Sieci komputerowe, Programy komputerowe, Serwery komputerowe,
Magistrale komputerowe, Taśmy komputerowe, Chipy komputerowe, Obudowy komputerów, Bufory komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe, Rysiki komputerowe, Terminale komputerowe, Interfejsy komputerowe, Systemy
komputerowe, Myszki komputerowe, Moduły komputerowe,
Sprzęt komputerowy, Obudowy komputerowe, Dyski komputerowe, Monitory komputerowe, Podzespoły komputerowe, Drukarki komputerowe, Chipsety komputerowe, Sprzęt
komputerowy do sieci komputerowych, Programy komputerowe do gier komputerowych, Komputery kieszonkowe
[PDA], Adaptery kart komputera, Podwodne komputery nurkowe, Komputery typu mainframe, Kable do komputerów,
Dżojstiki do komputerów, Okablowanie do komputerów,
Plotery do komputerów, Części do komputerów, Mikroukłady komputerowe [chipy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne systemy komputerowe, Monitory [sprzęt
komputerowy], Komputerowe karty sieciowe, Komputerowe
koncentratory sieciowe, Komputerowe napędy dyskowe,
Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe
urządzenia sterujące, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Komputerowe stacje robocze, Oprogramowanie
komputerowe [programy], Komputerowe stacje dokujące,
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Peryferyjne urządzenia komputerowe, Szeregowe porty
komputerowe, Równoległe porty komputerowe, Komputerowe bazy danych, Komputerowe oprogramowanie układowe, Czyste dyski komputerowe, Sprzęt komputerowy [hardware], Komputerowe systemy operacyjne, Bezprzewodowe
peryferia komputerowe, Monitory [programy komputerowe], Nagrane programy komputerowe, Komputerowe mapy
cyfrowe, Czyste dyskietki komputerowe, Pobieralne gry
komputerowe, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Dopasowane pokrowce na komputery, Napędy dysków do komputera, Karty graficzne do komputera, Programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Kontrolery klawiatur komputerowych, Dyski gier
komputerowych, Filtry ekranów komputerowych, Platformy
oprogramowania komputerowego, Serwery sieci komputerowych, Futerały na komputery przenośne, Pokrowce przeciwkurzowe na komputery, Komputery do nawigacji samochodowej, Komputery do pojazdów bezzałogowych, Karty
rozszerzeń do komputerów, Aparatura interfejsowa do komputerów, Urządzenia wejściowe do komputerów, Smartfony,
Pokrowce na smartfony, Etui na smartfony, Programy
na smartfony, Zasilacze do smartfonów, Wyświetlacze
do smartfonów, Ładowarki do smartfonów, Klawiatury
do smartfonów, Oprogramowanie do smartfonów, Słuchawki do smartfonów, Smartfony w kształcie zegarka, Skórzane
pokrowce na smartfony, Smartfony w postaci okularów, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Stacje dokujące
do smartfonów, Lupy ekranowe do smartfonów, Dżojstiki
przystosowane do smartfonów, Zestawy słuchawkowe
do smartfonów, Aparaty fotograficzne do smartfonów, Słuchawki douszne do smartfonów, Ciekłokrystaliczne folie
ochronne do smartfonów, Folie ochronne dostosowane
do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe
do smartfonów, Programy systemów operacyjnych
do smartfonów, Aplikacje do pobrania na smartfony, Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Kijki
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Smartfony
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Paski do zegarków
do przekazywania danych smartfonom, Obiektywy do aparatów fotograficznych w smartfonach, Etui typu Flip Cover
do smartfonów, Etui z klawiaturą do smartfonów, Bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, Smartbandy,
Kable zapłonowe, Kable telefoniczne, Kable koncentryczne,
Kable telekomunikacyjne, Kable taśmowe, Kable światłowodowe, Kable optyczne, Kable audio, Kable elektroniczne, Kable elektroenergetyczne, Kable startowe, Kable SCART, Kable
USB, Kable wideo, Kable uziemiające, Modemy kablowe,
Wiązki kablowe, Złącza kablowe do kabli elektrycznych,
Osłony kabli światłowodowych, Złącza kabli audio, Kable
do baterii, Złącza do kabli, Kable typu jack, Kable do komputerów, Kable do mikrofonów, Kable elektryczne pośrednie,
Kable do modemów, Kable do drukarek, Baterie, Baterie litowe, Baterie litowo-jonowe, Terminale bateryjne, Baterie anodowe, Adaptery baterii, Zestawy baterii, Ładowarki do baterii,
Ładowarki baterii elektrycznych, Dodatkowe zestawy baterii,
Baterie do waporyzatorów, Ładowalne baterie elektryczne,
Płyty do baterii, Baterie do telefonów, Baterie do ponownego ładowania, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki
do baterii do laptopów, Sprzęt komputerowy, Sprzęt do wideokonferencji, Sprzęt audio, Sprzęt telekomunikacyjny,
Sprzęt komputerowy [hardware], Gniazda przekaźnikowe,
Gniazdka elektryczne, Przenośne gniazda wtykowe, Elektryczne gniazda wtyczkowe, Gniazdka do anten, Obudowy
gniazdek elektrycznych, Zdalnie sterowane gniazdka,
Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Elektryczne wtyczki, gniazdka i inne kontakty, Gniazdka elektryczne zawierające timery, Gniazda do zasilania energią

87

elektryczną, Gniazda telewizyjne, Gniazda telefoniczne,
Gniazda tranzystorów, Gniazda przełączające [elektryczne],
Osłony do gniazdek elektrycznych, Elektryczne gniazdka
i kontakty, Gniazdka do golarek elektrycznych, Kamery wideo, Telewizyjne kamery, Kamery telewizyjne, Osłona na kamerę, Kamery aktywowane ruchem, Kamery do pojazdów,
Gogle z kamerą, Kamery 360-stopniowe, Stojaki do kamer
wideo, Obiektywy do kamer wideo, Kamery pokładowe, Karty graficzne, Karty dźwiękowe, Karty kodowane, Karty chipowe, Karty laserowe, Optyczne karty, Karty SIM, Karty pamięciowe, Karty USB, Karty rozszerzenia, Czytniki kart USB, Czytniki kart pamięci, Urządzenia do transmisji, Urządzenia
do transmisji sygnału, Urządzenia do transmisji dźwięku,
Urządzenia do transmisji głosu, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej,
Kable do transmisji sygnału elektrycznego, Anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, Uchwyty do aparatów fotograficznych,
Uchwyty samochodowe do telefonów, Uchwyty na telefony
komórkowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych,
Uchwyty bezpiecznikowe, Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Uchwyty do mocowania
przystosowane do komputerów, Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń
nawigacyjnych, Uchwyty do głośników, Kaski dla rowerzystów, Prędkościomierze rowerowe, Systemy nawigacji satelitarnej do rowerów, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Drukarki, Głowice drukarek, Kable do drukarek, Laserowe drukarki kolorowe, Stojaki do drukarek, Programy do drukarek, Cyfrowe drukarki kolorowe, Drukarki kolorowe, Drukarki fotograficzne, Podkładki pod myszy komputerowe, Podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, Fotele, Fotele biurowe, Rozkładane fotele, Krzesła, fotele z rozkładanym
oparciem, Biurka, Biurka i stoły, Odzież, Bluzy dresowe,
Spodnie dresowe, T-shirty z krótkim rękawem .
(210)
(731)
(540)
(540)

529272
(220) 2021 05 21
GRUPA BURKIETOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Odolanów
(znak słowno-graficzny)
B

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt,
smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki
niemetalowe, 37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi instalacyjne, 40 Obróbka materiałów, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Badania oraz
usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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529273
(220) 2021 05 21
GRUPA BURKIETOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Odolanów
(znak słowno-graficzny)
BURKIETOWICZ

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt,
smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki
niemetalowe, 37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi instalacyjne, 40 Obróbka materiałów, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Badania oraz
usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
529276
(220) 2021 05 21
NIEZALEŻNE POLSKIE MEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB WOLNYCH MEDIÓW
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe, 41 Edukacja, Działalność
sportowa i kulturalna, 42 Usługi naukowe i technologiczne
oraz związane z nimi badania i projektowanie, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
45 Usługi osobiste i społeczne świadczone przez inne osoby
w celu zaspokojenia potrzeb jednostek.
529279
(220) 2021 05 21
PAINT-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) profil

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 2 Barwniki, barwniki do drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, akrylowe farby na bazie wody,
barwniki do obuwia, farby olejne do użytku w sztuce, farby wodne do użytku w sztuce, farby wodne, rozcieńczalniki do farb, utrwalacze do akwareli, próbki farb w formie łat
stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów,
bejce do skóry, bejce, bejce do drewna barwniki w postaci
piasków do odnawiania mebli, biel cynkowa, biel ołowiana,
emalie do malowania, emalie [lakiery], emulsje srebrne, farby
ceramiczne, gumożywice, koloranty, lakiery i pokosty, lakiery
do powlekania brązem, papier do barwienia jajek wielka-
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nocnych, proszki do srebrzenia, rozcieńczalniki do lakierów,
srebrna pasta, wiążące środki do farb, tusze do drukarek i fotokopiarek, utrwalacze, 16 Miseczki na farby wodne dla artystów, nalepki naklejki [materiały piśmienne], akwarele, bloki
[artykuły papiernicze], brokat do celów biurowych, deski kreślarskie [rysownice, etykiety z papieru lub kartonu, fiszki [materiały piśmienne], folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzyw sztucznych
do opakowania, karton, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, książeczki do kolorowania, kuwety malarskie, linijki rysownicze, materiały do pisana, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
z papieru, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu,
notatniki, ołówki, ołówki węglowe, papier, papier do malowania i kaligrafii, papier do pisania, papier do zawijania,
papier parafinowy, papier świecący, papier w arkuszach, pastele, pędzle, pędzle do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka z papieru łub kartonu, pudełka z farbami, rysiki, rysunki,
sztalugi malarskie, zakładki do stron, zakładki do książek, afisze, Plakaty z papieru lub kartonu, atrament, cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], grafity do ołówków, gumki do ścierania,
kalka kopiująca, kalka płócienna, kasetki na biurko na materiały biurowe, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub
ozdoby do włosów, kreda w sprayu, kreda krawiecka, kreda do pisania, kreda do znakowania, materiały piśmienne,
modelina polimerowa, ołówki na grafit, palety dla malarzy,
papier filtracyjny, papier mâché, papier przebitkowy, pióra
i długopisy, płótna malarskiej, pojemniki na ołówki, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, szablony [artykuły
piśmienne], taśma klejąca, torby papierowe, tkaniny introligatorskie, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, zestawy rysunkowe, zeszyty do pisania lub rysowania,
18 Parasole, plecaki, torby, torby na zakupy, 25 Rękawiczki
skarpetki, stroje przeciwdeszczowe, szale, chustki na głowę,
koszule, koszule z krótkim rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, maski na oczy do spania, mycki, Piuski, nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, opaski
na głowę, pulowery, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, fartuchy, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, skarpetki wchłaniające pot, 41 Dostarczanie filmów do pobrania
i nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie kursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie widowisk, pozowanie dla artystów, produkcja widowisk, przekazywanie
know-how, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
usługi kaligrafii, usługi muzeów, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi
rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wypożyczanie dzieł sztuki, zapewnianie rankingów użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, administrowanie konkursami, produkcja mikrofilmów.
529290
(220) 2021 05 21
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT25/2021
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(540) śMietek
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(540) POLISH YOUR COOKING

(531) 27.05.01, 09.07.19, 26.01.16, 26.04.18
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], 43 Usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej.

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 Obróbka (przetwarzanie) odpadów, 41 Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka).
(210)
(731)
(540)
(540)

529307
(220) 2021 05 25
POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Błękitny Plus DODATEK ANTYSMOGOWY 30%
MNIEJSZA EMISJA

(210)
(731)

529291
(220) 2021 05 21
TARGOŃSKI KRZYSZTOF, Wysokie Mazowieckie
(znak słowno-graficzny)
SAUBER

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Silosy metalowe, 7 Maszyny rolnicze a zwłaszcza transportery do przemieszczania płodów rolnych, maszyny do czyszczenia płodów rolnych, 11 Instalacje i urządzenia do suszenia, 19 Silosy niemetalowe.
529296
(220) 2021 05 21
TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY
TRANSMISJI DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEKNISKA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego.
529302
(220) 2021 05 25
GOOD GIN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Heritage Magnolia Gin
(510), (511) 33 Dżin.

(210)
(731)

(210) 529306
(220) 2021 05 25
(731) PIOSIK MICHAŁ POLISH YOUR COOKING, Rudna
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

24.13.25, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 24.17.07, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do oszczędzania paliwa, Dodatki
chemiczne do obróbki paliwa, Preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania,
4 Paliwa, Paliwa ze źródeł biologicznych, Preparaty wiążące
do paliw stałych, Dodatki niechemiczne do paliw zapobiegające powstawaniu osadów w komorze spalania, Dodatki
paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach do spalania paliw kopalnych.
529310
(220) 2021 05 24
CHEM POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWIE i NATURA

(210)
(731)
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(531) 05.01.05, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Balsamy inne niż do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, ekstrakty z kwiatów
[perfumy], maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
mydła lecznicze, mydła, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, 5 Apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych,
błonnik pokarmowy, borowina lecznicza, borowina do kąpieli,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych,
eliksiry (preparaty farmaceutyczne), lecznicze oleje, lecznicze
zioła, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające], mineralne
suplementy diety, nalewki do celów leczniczych, oleje lecznicze, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, suplementy
diety zawierające propolis, zioła lecznicze, 29 Alginiany do celów spożywczych, anchois, masło arachidowe, sos z borówek
i żurawin (kompot), bulion, koncentraty na bulion, preparaty
do produkcji bulionu, cebula konserwowana jako warzywa,
bakalie, bakalie w czekoladzie, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, masło
czekoladowe, daktyle, dżemy, fasolka konserwowa, figi, filety
rybne, galaretki jadalne, gniazda ptaków jadalnych, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus (pasta z ciecierzycy, odmiany żółtego grochu), przecier
jabłkowy, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, białko jajek,
żółtko jajek, zupy jarzynowe jako przetwory, jogurt, masło kakaowe, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kawior, kefir,
klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe, wiórki
kokosowe, tłuszcz kokosowy, kompot, koncentrat pomidorowy, koncentraty jako buliony, koncentraty jako rosoły, konserwy rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami,
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki nieżywe,
kumys jako napój mleczny, langusty nieżywe, raki nieżywe,
owoce lukrowane, owoce smażone, owoce smażone w cukrze, owoce w cukrze, łosoś nieżywy, łój spożywczy, małże
jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, miąższ z owoców, migdały spreparowane, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko,
mrożone owoce, suszone owoce, oleje roślinne jadalne, olej
z oliwek jadalnych, oliwki konserwowane, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane, orzechy kokosowe
suszone, skórki owoców cytrusowych, ostrygi nieżywe, konserwowane owoce, owoce konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, sałatki owocowe, skórki owocowe, pektyna
do celów spożywczych, pikle, placki ziemniaczane, poczwarki
jedwabnika jadalne, podpuszczka, przecier pomidorowy, sok
pomidorowy do gotowania, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, rośliny strączkowe, 30 Anyż,
preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne,
słodycze, pieczywo, ciasta, ciasteczka, preparaty usztywniające do bitej śmietany, słodycze ozdobne na choinki, przyprawy,
cukier, napoje na bazie czekolady, drożdże, zaczyn, enzymy
do ciast, galaretki owocowe jako słodycze, galaretki spożywcze, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, guma do żucia nie do celów medycznych,
herbata, napoje na bazie herbaty, mąka, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao,
napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary, kasze
spożywcze, kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy,
preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, kawa
nienaturalna, keczup, kit pszczeli spożywczy, kleik spożywczy
na bazie mleka, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona,
płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody, środki
wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku,
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lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, majonezy, makarony, marcepan, produkty z mąki mielonej, melasa, sosy do mięs, mięta do wyrobów cukierniczych, migdały
(pasta), miód, woda morska do gotowania, muesli, musztarda,
naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje kawowe, kakaowe i czekoladowe z mlekiem, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze
na bazie owsa, owies gnieciony i łuskany, płatki owsiane, kukurydziane zbożowe, jadalne ozdoby do ciast, pasta migdałowca, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, sosy z pomidorów,
ciasto w proszku, puddingi, mączka z roślin strączkowych, ryż,
sago, sosy do sałatek, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słodycze do dekoracji choinek, słodziki, ekstrakt słodu
do celów spożywczych, sos sojowy, mąka sojowa, sosy do polewania deserów, suchary, sushi, syrop cukrowy do, 31 Pestki
dyni, pestki słonecznika, mak, orzechy, sezam, bagassa z trzciny cukrowej, bulwy, buraki, cebula świeża, cebulki kwiatowe,
chleb świętojański, chmiel, trzcina cukrowa, korzenie cykorii,
cykoria jako sałata, owoce cytrusowe, darń naturalna, dodatki
do pasz nie do celów leczniczych, dynie, groch świeży, grzybnia pieczarkowa, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jagody (owoce), jagody jałowca, jęczmień, surowe ziarno kakaowe,
kasztany jadalne świeże, makuchy, mączka z orzechów, świeże
owoce, jarzyny i warzywa, koprą, korzenie jadalne, kukurydza,
langusty żywe, małże żywe, mięczaki żywe, migdały jako owoce, napoje dla zwierząt domowych, nasiona jako ziarna, ogórki,
oliwki świeże, mączka, makuchy i łupiny z orzechów, ostrygi
żywe, otręby zbożowe, owies, palmy, liście palmowe, pieprz
ziołowy, pokrzywy, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż jako
pasze dla zwierząt, pszenica, otręby z pszenicy, pokarm dla
ptaków, raki żywe, rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, siano, skorupiaki żywe, soczewica świeża, ślimaki morskie
żywe, trufle świeże, winorośle, wodorosty spożywcze dla ludzi
i zwierząt, wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach
nieprzetworzone, ziarno do żywienia zwierząt, ziarna jako nasiona, ziarna jako zboże.
(210)
(731)
(540)
(540)

529312
(220) 2021 05 24
GIBAŁA ADAM, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
TOSTOLANDIA

(531) 24.09.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Chleb (tosty).
(210)
(731)
(540)
(540)

529317
(220) 2021 05 25
BRZOZOWSKI MAREK, Giżycko
(znak słowno-graficzny)
ELEKTRO-INSTALATOR

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 13.01.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Instalacje
elektrycznego okablowania, Instalacje elektryczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji fotowoltaicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
do instalacji fotowoltaicznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części do instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części do instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
budynków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pomp
ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pomp ciepła,
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 Sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

529324
(220) 2021 05 25
JAWORSKA-KRUK ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
kohaii

(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, 5 Suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

529327
(220) 2021 05 25
ANDRZEJEWSKI MARCIN AM PROJECT, Płochocin
(znak słowno-graficzny)
MOCNI jak STAL

(531) 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia,
Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy].

(210)
(731)
(540)
(540)
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529345
(220) 2021 05 26
ZIMNOCH MACIEJ, Tykocin
(znak słowno-graficzny)
vetbulans

(531) 03.17.99, 03.01.08, 03.03.01, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi ratownictwa zwierząt [transport],
Usługi ratownictwa zwierząt domowych, Transport zwierząt,
Transport zwierząt domowych, 44 Usługi weterynaryjne,
Usługi chirurgów weterynarzy, Chirurgia weterynaryjna, Kliniki dla zwierząt, Dostarczanie informacji weterynaryjnych,
Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, Sterylizacja zwierząt, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Usługi chirurgii weterynaryjnej,
Usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze związane z opieką nad
zwierzętami domowymi, Usługi szpitali dla zwierząt domowych, Weterynaryjne usługi doradcze, Usługi weterynaryjne
i rolnicze, Stomatologia weterynaryjna.
529346
(220) 2021 05 26
TOMASZEWSKA ELŻBIETA WĘDLINY Z DĘBINY,
Dębina
(540) (znak słowny)
(540) „Wędliny z Dębiny” Tomaszewscy - wyroby własne
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), Bekon, Dziczyzna, Pasztet mięsny,
Pasztet z wątróbki, Frankfurterki, Golonka, Kaszanka, Kiełbasa
swojska, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiszka (krwawa -) [kiełbasa], Krwawa
kiszka, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso kiełbasiane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso pieczone, Mięso
pokrojone w plastry, Mięso świeże, Mięso wędzone, Mortadela, Podroby, Przekąski ze skórek wieprzowych, Przetworzone produkty mięsne, Salceson, Salami, Schab wieprzowy, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszone mięso wieprzowe,
Szynka, Tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst],
Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina pieczona.
(210)
(731)

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

529347
(220) 2021 05 26
SALEH-SZOPIŃSKA ELENA, Świętoszów
(znak słowno-graficzny)
Panther Oil

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 Smary, Smary przemysłowe, Smary syntetyczne, Smary uniwersalne, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Płyny do smarowania, Tłuszcze do smarowania, Oleje
do smarowania, Smary na bazie olejów, Smary do użytku
w procesach przemysłowych, Środki smarujące, inne niż
do użytku medycznego, Oleje techniczne, Paliwa, Benzyna,
Ropa naftowa, Olej napędowy.
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529348
(220) 2021 05 26
WADMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24 iBiuro24.pl
(210)
(731)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17, 24.17.02,
27.07.01
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
Księgowość, Skomputeryzowana księgowość, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sekretarskie,
45 Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm.

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

Nr ZT25/2021

529356
(220) 2021 05 24
NOWAK MARIUSZ, Sękowo
(znak słowno-graficzny)
NA FALI

(531)

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

529349
(220) 2021 05 26
MIŁOSZ BARBARA HURT DETAL, Radom
(znak słowno-graficzny)
Marco Cadini MEN’S FASHION

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Garnitury męskie, Marynarki od garniturów,
Kurtki, Spodnie, Koszule, Koszule do garniturów, Krawaty,
Muszki.

(531) 27.05.01, 18.03.23, 26.07.25, 29.01.04
(510), (511) 12 Barki [łodzie], Łodzie motorowe, 39 Czarterowanie łodzi, Czarterowanie jachtów, Czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Usługi czarterowania jachtów i łodzi, Usługi w zakresie
czarterowania jachtów, Wynajem łodzi, Usługi w zakresie planowania wycieczek, Usługi rezerwacji w zakresie wycieczek.
(210)
(731)
(540)
(540)

529357
(220) 2021 05 26
FUNDACJA ZIELONYBUDYNEK.PL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EVready zielonybudynek.pl certified

529350
(220) 2021 05 26
TOMASZEWSKA ELŻBIETA WĘDLINY Z DĘBINY,
Dębina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędliny z Dębiny TOMASZEWSCY - WYROBY
WŁASNE
(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 07.01.09, 07.01.19, 07.01.24, 07.03.02,
07.03.11, 07.03.12, 26.13.25
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Bekon,
Dziczyzna, Frankfurterki, Galarety mięsne, Golonka, Kaszanka, Kawałeczki bekonu, Kiełbasa pepperoni, Kiełbasa swojska, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy,
Kiełbasy wędzone, Kiszka (krwawa -) [kiełbasa], Krwawa kiszka, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane,
Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso kiełbasiane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso pieczone, Mięso świeże, Mięso wędzone, Mortadela, Paczkowane mięso,
Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Podroby, Przekąski
ze skórek wieprzowych, Przetworzone produkty mięsne,
Salceson, Schab wieprzowy, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Szynka, Wędliny, Wieprzowina, White pudding [rodzaj
kaszanki bez krwi], Wieprzowina pieczona.

29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01,
26.01.05, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie promowania ekologii
i ochrony środowiska, Usługi reklamowe związane z działalnością Fundacji, reklama billboardowa, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach
społecznościowych, usługi związane z promocją działań
Fundacji, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych
i telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, usługi
w zakresie kreowania wizerunku Fundacji, w tym poprzez
reklamę i promocję działań podejmowanych przez Fundację i podmioty powiązane z Fundacją w związku z ich działalnością gospodarczą, 36 Organizowanie zbiórek funduszy na cele ochrony środowiska, pozyskiwanie sponsorów
do finansowania działalności ochrony środowiska, 42 Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu, Dostarczanie informacji naukowych w dziedzinie
zmiany klimatu i globalnego ocieplenia, Badania w zakresie
ochrony środowiska.

Nr ZT25/2021
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529359
(220) 2021 05 24
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.09.11, 20.01.17, 26.13.25
(510), (511) 39 Prowadzenie biur turystycznych oraz usługi
w dziedzinach: organizowania turystyki i zwiedzania, organizowania podróży i wycieczek, kolonii, wycieczek szkolnych,
trampingu, spływów kajakowych, rajdów pieszych, rowerowych, kajakowych i żeglarskich, transportu autokarowego,
rezerwacji miejsc podróży, transportu, miejsc na wycieczki,
Usługi z zakresu organizowania i prowadzenia obozów sportowych, wakacyjnych, wypoczynku, konferencji, zjazdów,
zawodów sportowych, usługi z zakresu informacji o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, o wypoczynku, o obiektach
turystycznych i o biurach podróży.
(210) 529361
(220) 2021 05 24
(731) OPTYK I.W. SALA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPTYK SALA
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
Okulary, okulary słoneczne I soczewki kontaktowe, Futerały na okulary, Woreczki na okulary, Okulary dla dzieci, Szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Okulary, Okulary
polaryzacyjne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne,
Okulary korekcyjne, Etui na okulary, Optyczne artykuły, Szkła
optyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: okulary, okulary słoneczne i soczewki
kontaktowe, oprawki do okularów, artykuły optyczne oraz
etui i futerały na okulary, 44 Usługi optyczne, Usługi medyczne w zakresie okulistyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

529362
(220) 2021 05 24
OPTYK I.W. SALA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OPTYK SALA od 1965 r.

26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.06, 27.05.01,
16.03.13
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
Okulary, okulary słoneczne I soczewki kontaktowe, Futerały na okulary, Woreczki na okulary, Okulary dla dzieci, Szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Okulary, Okulary
polaryzacyjne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne,
Okulary korekcyjne, Etui na okulary, Optyczne artykuły, Szkła
optyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej nastę-

93

pujących towarów: okulary, okulary słoneczne i soczewki
kontaktowe, oprawki do okularów, artykuły optyczne oraz
etui i futerały na okulary, 44 Usługi optyczne, Usługi medyczne w zakresie okulistyki.
(210) 529364
(220) 2021 05 24
(731) STRASZAK ARTUR, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) RELAXPOOL
(510), (511) 6 Szkielety ramowe do konstrukcji metalowych[budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Niemetalowe konstrukcje szklarni, Altany [konstrukcje
niemetalowe], Pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe],
Zbiorniki murowane, Wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, 37 Budownictwo, Instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, Konserwacja basenów,
Usługi hydrauliczne, 39 Dostawa towarów, Przewóz samochodami ciężarowymi, Usługi rozładunku towarów.
529366
(220) 2021 05 26
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) e-pgf
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Płyny do mycia, Preparaty do mycia do użytku domowego, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Płyny do prania,
Preparaty do prania, Proszki do prania, Środki zmiękczające
do prania, Środki do prania tkanin, 5 Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty weterynaryjne, Preparaty farmaceutyczne, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Herbata lecznicza, Żywność dla dzieci
i niemowląt, Plastry do celów medycznych, Plastry lecznicze
(Samoprzylepne -), Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Leki dla
ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Wosk dentystyczny,
Lecznicze balsamy, 9 Wagi do celów medycznych, Programy
komputerowe, Karty kodowane, 10 Aparatura i instrumenty
chirurgiczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, Meble specjalne do celów medycznych,
Instrumenty medyczne, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Instrumenty do użytku
w protetyce stomatologicznej, Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, Fizjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, Urządzenia do badania ciśnienia krwi, Urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi, Aparaty do badania poziomu cukru
we krwi, Urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi,
16 Afisze, plakaty, Broszury, Czasopisma [periodyki], Gazety,
Katalogi, Książki, Ilustrowane albumy, 35 Badania opinii publicznej, Badania rynku i badania marketingowe, Badania
rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Informacja marketingowa, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Analizy
w zakresie marketingu, Kampanie marketingowe, Marketing
bezpośredni, Rekrutacja personelu, Reklama, Dystrybucja
(210)
(731)
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i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Usługi sekretarskie, Usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej kosmetyków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat
leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów
opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń i przyrządów pomiarowych
oraz kontrolnych do celów medycznych, ciśnieniomierze,
urządzeń do badania poziomu cukru, programów komputerowych, aparatów i instrumentów chirurgicznych, aparatów
i instrumentów medycznych, aparatów i instrumentów stomatologicznych, aparatów i instrumentów weterynaryjnych,
artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, Administrowanie prenumeratą gazet
[dla osób trzecich], Prenumerata gazet [dla osób trzecich],
38 Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie informacji
drogą online, Przesyłanie informacji i obrazów związanych
z lekami, medycyną i higieną, Usługi komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, Informacja
o telekomunikacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi zapewniania on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów, Usługi udostępniania multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby
trzecie mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe,
graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa kongresów, Organizowanie konkursów,
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie loterii, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie książek, Publikowanie książek i czasopism
elektronicznych online, Usługi reporterskie, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Poradnictwo
zawodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w formie szkolenia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, Wypożyczanie
sprzętu wideo i audio, Organizowanie i obsługa zjazdów, Tłumaczenia, Kształcenie praktyczne w formie pokazów, Usługi
wydawnicze, 42 Projektowanie, tworzenie, administrowanie
i utrzymywanie portali internetowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów
oprogramowania komputerowego i baz danych, Doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Powielanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Badania chemiczne, Usługi
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, farmacji i nauk technicznych, Badania w dziedzinie kosmetyki,
Doradztwo w zakresie wyposażania aptek i szpitali w meble

Nr ZT25/2021

i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz
kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne,
44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Opieka medyczna
i zdrowotna, Porady w zakresie farmakologii, Pomoc medyczna, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, Usługi
kosmetyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka pielęgniarska
(Medyczna -), Poradnictwo z zakresu medycyny, medycyny
naturalnej i farmacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

529374
(220) 2021 05 26
MAZURKIEWICZ ŁUKASZ FF ECOLINE, Opole
(znak słowno-graficzny)
FF Ecoline

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.99, 29.01.12
(510), (511) 6 Profile metalowe do użytku w budownictwie,
Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, 17 Tkaniny
z włókna szklanego do izolacji budynków, Tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, 19 Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe do budownictwa, Folie z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, Membrany do pokryć dachowych.
529376
(220) 2021 05 24
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HYDROBUDOWA WOCŁAWEK
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Reklama, Doradztwo w zakresie gospodarowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi marketingowe,
37 Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Budownictwo podwodne, Budownictwo portowe, Izolowanie
budynków, Konsultacje budowlane, Asfaltowanie, Montaż
drzwi i okien, Murarstwo, Nadzór budowlany, Naprawy podwodne, Rozbiórka budynków, Tapetowanie, Tynkowanie,
Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi
doradztwa budowlanego, Budowa falochronów, Budowa i konserwacja rurociągów, Instalacja i naprawa sprzętu
ochrony przeciwpowodziowej.

Nr ZT25/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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529377
(220) 2021 05 26
WALCZAK JAN, Kraków
(znak słowno-graficzny)
YANA SUSHI

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi restauracyjne, Usługi restauracji japońskich, Rezerwacja stolików
w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach.
529378
(220) 2021 05 26
WIOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wirtualny Inspektor Ochrony Danych

(210)
(731)

(540) Story Planet

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające
tworzenie szlaków zwiedzania i odbywania wycieczek według różnych fabuł, w szczególności literackich i filmowych,
wyposażone w elementy typowe dla gier mobilnych, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne umożliwiające tworzenie
szlaków zwiedzania i odbywania wycieczek według różnych
fabuł, w szczególności literackich i filmowych, wyposażone
w elementy typowe dla gier mobilnych, Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające tworzenie szlaków
zwiedzania i odbywania wycieczek według różnych fabuł,
w szczególności literackich i filmowych, wyposażone w elementy typowe dla gier mobilnych, 42 Platforma jako usługa
[PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS]
umożliwiająca tworzenie szlaków zwiedzania i odbywania
wycieczek według różnych fabuł, w szczególności literackich i filmowych, wyposażone w elementy typowe dla gier
mobilnych, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego.
529383
(220) 2021 05 24
CLINIC 4CAR-STUDIO AUTO KOSMETYKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Clinic4Car
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych
środków komunikacji w zakresie towarów: środki i preparaty
do prania, mycia, czyszczenia, polerowania, odtłuszczania
i ścierania, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Dezodoranty
inne niż dla ludzi i zwierząt, Odmrażacze do szyb i zamków,
Skrobaczki do szyb, Szczotki do śniegu, Płyny do spryskiwaczy pojazdów mechanicznych, Pudła i torby do pakowania
prezentów, Preparaty i impregnaty do zabezpieczania oraz
regeneracji lakieru, metalu, plastiku, winylu i gumy, Środki czyszczące do usuwania owadów z karoserii pojazdów
mechanicznych, Czernidła do opon, rękawice, szczotki,
szczoteczki i pędzle do czyszczenia i mycia pojazdów mechanicznych, Szczotki, płyny i preparaty do czyszczenia felg,
preparaty zabezpieczające do lakieru, tworzyw sztucznych
i szkła, ściereczki i ręczniki do czyszczenia, osuszania oraz polerowania pojazdów mechanicznych, ściereczki i preparaty
do czyszczenia szyb, powłoki ceramiczne do zabezpieczania
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.05.21, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego
służące do prowadzenia procesów ochrony danych, Aplikacje mobilne służące do prowadzenia procesów ochrony danych, Oprogramowanie służące do prowadzenia procesów
ochrony danych, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] służąca do prowadzenia procesów ochrony danych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, 45 Audyty zgodności z przepisami, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
529381
(220) 2021 05 26
SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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lakieru, powłoki ochronne do lakieru, kwaśna piana aktywna
do mycia pojazdów mechanicznych, szampony samochodowe, preparaty do usuwania asfaltu, kleju, smaru, żywicy z elementów lakierowanych, plastikowych, szyb i silnika, Preparaty do czyszczenia i zabezpieczania opon i elementów gumowych, pasty ścierne, pasty polerskie i glinki do pojazdów
mechanicznych, preparaty i akcesoria do renowacji lamp pojazdów mechanicznych, lakiery i materiały lakiernicze, Rozcieńczalniki do lakierów i farb, Lakiery do plastiku, preparaty
zapobiegające matowieniu metalu, Powłoki zabezpieczające
podwozia pojazdów, Preparaty zabezpieczające do metali,
Smary przeciwrdzewne, Środki i taśmy antykorozyjne, Impregnaty do tkanin, odświeżacze samochodowe, zapachy
i neutralizatory zapachu do pojazdów mechanicznych, woski i mleczka do polerowania, maszyny polerskie, polerskie:
pady, gąbki, głowice, stożki, dyski, kule, aplikatory, futra, talerze oporowe, talerze mocujące, przedłużki, przekładki i fartuchy, mocowania głowic polerskich, podkładki do mocowania
tarcz polerskich, dyski wsporcze do gąbek i futer polerskich,
taśmy maskujące i ochronne do polerowania, papiery, krążki
i płatki ścierne, talerze i korki szlifierskie, odkurzacze do pojazdów mechanicznych, myjki ciśnieniowe, mierniki lakieru,
promienniki lakiernicze, lampy inspekcyjne, lampy stojące,
lampy podwieszane, czołówki, stojaki do lamp, opryskiwacze, pianownice, pędzle, torby i organizery na kosmetyki samochodowe, maty zabezpieczające na dywaniki pojazdów
mechanicznych, maty samochodowe, ładowarki samochodowe, uchwyty na telefony, skrobaczki do ściągania naklejek, 37 Mycie, czyszczenie i konserwacja samochodów oraz
pojazdów, Lakierowanie, Zabezpieczanie pojazdów przed
korozją, Wypożyczanie maszyn do mycia, czyszczenia i konserwacji samochodów oraz pojazdów, Doradztwo w zakresie mycia, czyszczenia i konserwacji samochodów oraz pojazdów, 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń.
529384
(220) 2021 05 26
BARTKOWIAK OSKAR SZNURÓWKA I SPÓŁKA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sznurówka i spółka
(210)
(731)

(531) 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
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datków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
529389
(220) 2021 05 26
LANGER AGATA PROGRESSMAKERS GRUPA
SZKOLENIOWO DORADCZA, Stasi Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mydlana Kwiaciarnia

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Produkty z mydła, Kwiaty z mydła, 26 Sztuczne
kwiaty w bukietach, Kwiaty z mydła w bukietach.
529415
(220) 2021 05 25
YAMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yammy

(210)
(731)

(531) 02.05.30, 01.15.15, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, 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,
Usługi hotelowe, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi rezerwacji
pokojów, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyznowych,
jako usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529426
(220) 2021 05 25
STEFAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
apteka rosa

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 05.05.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki i produkty toaletowe, 5 Leki dla
ludzi, preparaty farmaceutyczne, produkty weterynaryjne
i sanitarne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, wyroby medyczne takie jak: gaza opatrunkowa i do celów medycznych, wata do celów medycznych,
bandaże opatrunkowe, chustki nasycone płynami farmaceutycznymi, plastry do celów medycznych, kompresy,
opaski higieniczne, pieluchomajtki, 9 Urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych,
ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru,
programy komputerowe stosowane w medycynie i farmacji, 10 Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 Wydawnictwa prasowe, katalogi, książki, 35 Usługi marketingowe,
usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych,
dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, dekorowanie wystaw
sklepowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: kosmetyki, produkty
farmaceutyczne, weterynaryjne I sanitarne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, urządzenia
I przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu
cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie
i farmacji, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne i materiały do zszywania stosowane w chirurgii, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 529921
(220) 2021 06 07
(731) JĘDRASIAK ŁUKASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) SVAROZYC
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Komponenty elektryczne i elektroniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

530031
(220) 2021 06 09
GRUCHALSKI MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CARMATCH

97

(531) 27.05.01, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 12 Drony, Pojazdy, Pojazdy autonomiczne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub
kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy
kierowane automatycznie, Pojazdy napędzane elektrycznie,
Jachty, Jachty silnikowe, Jachty z silnikiem, Jednostki pływające [łodzie i statki], Katamarany, Łodzie rekreacyjne, Łodzie
sportowe, Łodzie żaglowe, Małe łodzie napędzane silnikami
odrzutowymi, Motorówki, Bagażniki do zakładania na pojazdy, Deskorolki elektryczne, Elektryczne motocykle, Gokarty,
Motocykle, Samochody, Samochody autonomiczne, Samochody bez kierowcy, Samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], Samochody bezzałogowe, Samochody
do przewożenia rozbitych pojazdów, Samochody do transportu lądowego, Samochody elektryczne, Samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, Samochody elektryczne
zasilane z sieci, Samochody hybrydowe, Samochody hybrydowe zasilane z sieci, Samochody osobowe, Samochody
sportowe, Samochody sportowo-użytkowe [SUV], Samochody terenowe, Samochody wyścigowe, Samochody z napędem wodorowym, Samochody z ogniwami paliwowymi,
Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Części i akcesoria do pojazdów, 39 Parkowanie samochodów, Parkowanie samochodów przez obsługę, Prowadzenie parkingów, Rezerwowanie
miejsc parkingowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy
lotniskach, Udostępnianie garaży, Udostępnianie miejsc
parkingowych, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, Udostępnianie obiektów
parkingowych, Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udostępniania miejsc parkingowych, Usługi
w zakresie garażowania pojazdów, Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking, Usługi w zakresie parkowania pojazdów, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach,
Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem przestrzeni garażowej,
Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Czarter helikopterów, Czarterowanie jachtów, Czarterowanie jednostek pływających, Czarterowanie jednostek pływających,
jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Kontraktowy
wynajem pojazdów, Organizacja wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu
samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Pojazdy
(Wypożyczanie -), Rezerwacja samochodów do wynajęcia,
Rezerwacja wypożyczanych samochodów, Transport wynajętych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu
samolotów, Udzielanie informacji związanych z wynajmem
statków, Usługi lokalizacji pojazdów, Usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, Usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, Usługi w zakresie czarterowania
jachtów, Usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, Usługi w zakresie wypożyczania samochodów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych,
Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi
wynajmu pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów
samochodowych, Usługi wynajmu samochodów, Usługi
wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, Wynajem
łodzi, Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów użytkowych,
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem przyczep do prze-
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wozu samochodów, Wynajem samochodów, Wynajem samochodów elektrycznych, Wynajem samochodów na wodór, Wynajem silnikowych pojazdów lądowych, Wynajem
skuterów do transportu, Wynajem statków, Wynajmowanie
łodzi, Wynajmowanie pojazdów, Wynajmowanie silnikowych pojazdów lądowych, Wynajmowanie silnikowych pojazdów drogowych, Wynajmowanie statków, Wypożyczanie
bagażników dachowych, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem samolotów, Wypożyczanie
jednostek pływających, Wypożyczanie łodzi motorowych,
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Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie pojazdów drogowych, Wypożyczanie pojazdów na umowę, Wypożyczanie
pojazdów silnikowych na umowę, Wypożyczanie pojazdów
wyposażonych w GPS, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, Udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Czarter statków morskich,
Czarterowanie łodzi, Czarterowanie statków.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

514312, 521871, 523571, 525468, 527040, 528307, 529078, 529130, 529133, 529193, 529307

2

521871, 527040, 529104, 529279

3

506956, 514312, 527756, 528186, 528198, 528200, 528688, 528741, 528890, 529083, 529104, 529117, 529155,
529156, 529157, 529193, 529310, 529324, 529366, 529389, 529426

4

523571, 525468, 529090, 529307, 529347

5

506956, 514312, 518838, 520378, 521871, 527756, 527841, 527863, 527864, 527907, 528183, 528186, 528198,
528200, 528324, 528325, 528326, 528688, 528800, 528905, 528906, 528981, 529003, 529018, 529083, 529089,
529104, 529130, 529133, 529310, 529324, 529366, 529426

6

517191, 525393, 525396, 525420, 526044, 528092, 528114, 529177, 529178, 529186, 529202, 529243, 529291,
529364, 529374

7

526119, 528213, 529104, 529141, 529142, 529243, 529291, 529364, 529921

8

529038

9

520228, 521593, 523831, 524166, 524181, 525009, 525142, 525393, 525396, 525420, 525632, 525865, 526119,
526416, 526587, 528013, 528055, 528057, 528058, 528114, 528172, 528210, 528827, 528949, 529012, 529029,
529062, 529097, 529137, 529144, 529145, 529146, 529166, 529216, 529266, 529268, 529270, 529271, 529317,
529361, 529362, 529366, 529378, 529381, 529415, 529426, 529921

10

517191, 518838, 520430, 522928, 525632, 528116, 528117, 528186, 528198, 528200, 528688, 528905, 528906,
529083, 529168, 529251, 529252, 529253, 529366, 529426

11

517191, 520195, 525393, 525396, 528191, 528267, 529062, 529096, 529115, 529243, 529291

12

526350, 526642, 529025, 529202, 529356, 530031

14

528029, 528030, 528668, 528669

15

528210

16

525142, 525357, 525420, 525865, 525889, 525890, 525915, 525916, 526416, 527716, 528309, 529029, 529135,
529279, 529327, 529366, 529426

17

527040, 528090, 528092, 528244, 529374

18

524450, 528014, 528015, 528029, 528030, 529279

19

517191, 521871, 527040, 527364, 527818, 528092, 529243, 529248, 529272, 529273, 529291, 529364, 529374

20

517191, 524110, 526044, 528114, 528762, 529103, 529115, 529129, 529186

21

524421, 524464, 527924, 528890

24

524346, 529240

25

503030, 517574, 518838, 524450, 524530, 525142, 525357, 526165, 527844, 527907, 527977, 528014, 528015,
528029, 528030, 528098, 528099, 528100, 528192, 528318, 528890, 529007, 529039, 529098, 529135, 529234,
529271, 529279, 529349, 529384

26

529389

27

525420, 528682, 528684

28

525142, 527907, 529266, 529268

29

517422, 520378, 524467, 525546, 525610, 525799, 525853, 525854, 525858, 525860, 526417, 527799, 527800,
527893, 527921, 528857, 528999, 529014, 529104, 529310, 529346, 529350

30

487672, 524464, 525084, 525610, 525705, 525799, 525853, 525854, 525858, 525860, 526165, 526173, 526750,
527935, 528027, 528035, 528857, 529028, 529044, 529104, 529310, 529312

31

525799, 525853, 525854, 525858, 525860, 526219, 529018, 529104, 529310

32

487672, 516687, 524763, 526165, 526173, 526184, 526185, 527907, 528745, 529104, 529148, 529162

100

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT25/2021

2

1

33

513671, 513672, 524421, 529104, 529302

35

503030, 506957, 518838, 520195, 520378, 521909, 524166, 524421, 524643, 524697, 525009, 525142, 525357,
525393, 525396, 525420, 525583, 525610, 525889, 525890, 526044, 526184, 526185, 526417, 526428, 526587,
526642, 526704, 527364, 527841, 527844, 527889, 527907, 528012, 528014, 528015, 528055, 528056, 528057,
528058, 528098, 528099, 528100, 528114, 528115, 528118, 528120, 528128, 528129, 528184, 528192, 528242,
528309, 528668, 528669, 528682, 528684, 528688, 528762, 528787, 528793, 528794, 528905, 528906, 528915,
529007, 529012, 529014, 529020, 529029, 529044, 529082, 529096, 529097, 529115, 529117, 529135, 529139,
529144, 529145, 529146, 529149, 529158, 529159, 529162, 529166, 529168, 529169, 529195, 529196, 529209,
529222, 529229, 529230, 529248, 529254, 529271, 529317, 529348, 529357, 529361, 529362, 529366, 529376,
529383, 529384, 529415, 529426

36

516548, 524166, 525009, 525420, 525865, 527907, 527918, 527938, 528056, 528201, 528202, 528309, 528758,
529012, 529037, 529143, 529276, 529357

37

516548, 524181, 525420, 526119, 527931, 528129, 528201, 528561, 528562, 528682, 528684, 529001, 529096,
529139, 529196, 529202, 529222, 529223, 529272, 529273, 529317, 529364, 529376, 529383

38

524166, 525009, 525142, 525865, 525915, 525916, 526357, 526358, 528309, 529097, 529296, 529366

39

525420, 527741, 527781, 528055, 528057, 528058, 528114, 528128, 528561, 528562, 528793, 528794, 528827,
529097, 529171, 529345, 529356, 529359, 529364, 530031

40

506956, 524643, 525865, 526184, 526185, 529272, 529273, 529290

41

506956, 506957, 510794, 517582, 520228, 521909, 523275, 524421, 524898, 525142, 525151, 525420, 525865,
525889, 525890, 525915, 525916, 526357, 526358, 526416, 526428, 526705, 527716, 527741, 527825, 527907,
527946, 527948, 528012, 528013, 528056, 528098, 528099, 528100, 528119, 528128, 528137, 528309, 528561,
528562, 528787, 528867, 529012, 529020, 529029, 529036, 529046, 529093, 529097, 529135, 529144, 529145,
529146, 529167, 529266, 529268, 529272, 529273, 529276, 529279, 529290, 529306, 529366, 529383

42

516548, 524166, 524181, 525009, 525142, 525420, 525468, 525632, 526272, 526428, 528056, 528793, 528794,
528827, 528875, 528915, 528949, 529012, 529097, 529143, 529144, 529145, 529146, 529202, 529216, 529272,
529273, 529276, 529296, 529317, 529357, 529366, 529378, 529381

43

520430, 522928, 524464, 525420, 525546, 526428, 527707, 527741, 527935, 529044, 529219, 529306, 529377,
529415

44

506956, 518838, 520430, 522928, 525959, 526428, 527825, 527916, 527943, 527946, 527948, 528012, 528056,
528116, 528117, 528127, 528318, 529001, 529029, 529030, 529046, 529082, 529166, 529209, 529222, 529345,
529361, 529362, 529366

45

503030, 524697, 525151, 525865, 526428, 528012, 528013, 528056, 529097, 529135, 529254, 529276, 529348,
529378, 529415

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# luźniutko robimy
„Wędliny z Dębiny” Tomaszewscy
- wyroby własne
1 Olimpiada Wiedzy Ubezpieczeniowej
10% ALK. PIWNA MAŁPKA PIWO BARDZO
MOCNE
116 111 telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
1687 JANOWSKIE ZAKŁADY BROWARNICZE
24 iBiuro24.pl
3X3 POLSKA KOSZYKÓWKA
4 AQUA
a księgarnia armoryka
ADV RALLY
ALTARNIC
alternateave
AMARA REKORD ŁUSZCZY
Anbio Biotech
Anbio
ANDY & MAG
Apetyt na… indyka Łukosz TRUST 4 FOOD
apteka rosa
apteka WSPÓLNA
Aquamer
arte
arte
aster LI.
ASUMI TIMING KIT & ELEMENTS
Auro Tamsolin
AV-POLAND Autonomiczna przyszłość
transportu drogowego
avpoland.com
B
Bandit
Beata Smugarzewska DREW-BET
Bezalkoholowe IPA Browar Amber
bh BEFORE HOME
Bielenda Balmy Skin Primer
BIELUCH
bio preparaty.com
biobohaterowie
BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT
BLU
BluBlu Studios
BluBlu Studios.

528318
529346
528758
524763
526428
526184
529348
523275
529193
526704
524898
529083
524464
528688
528906
528905
529166
527799
529426
529209
529003
528682
528684
503030
526350
528981
525915
525916
529272
529133
524110
516687
526272
528741
529162
529195
525853
529359
520195
529144
529145

BluBlu
Blumedic
Błękitny Plus DODATEK ANTYSMOGOWY
30% MNIEJSZA EMISJA
BOSMAN seria profesjonalna dla każdego
BRACKIE Smaki
Browacademy
Brunch Box
BS BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK
BUKINIA
BURKIETOWICZ
By Savin
CARMATCH
Centrum Bruku
Clinic4Car
cncfrog
Co tam
COASTER
CORSYSTEM ELECTROPHYSIOLOGY
CORTINA OUTLET & SALON PŁYTEK
Cotton Gang
CSY
CuNiTi Alloy
de Huntley
Delecta ŁACIATE BABECZKI SMAK
BELGIJSKA CZEKOLADA Z NUTĄ
POMARAŃCZY MIESZANE ŁYŻKĄ 12 SZT.
4 KOLORY W ZESTAWIE
DelightHome Z miłości do domu
Dom Apostołów
Dome
Don’t touch my phone
DOORS
DR. COCO
Dragon Swing
DTS
DYMBOX
DŻEM
ELEKTRO-INSTALATOR
Elitech
e-pgf
e-PPE
ERLA DEZIN
ESSELIKORT forte
ESTENATUR

529146
529168
529307
527040
527889
527825
529219
528202
524346
529273
527977
530031
529222
529383
528213
529234
529025
525632
529248
517574
528030
529252
529155

525084
529230
525151
528184
529137
527818
529148
529036
529171
528191
527893
529317
523831
529366
525009
514312
528186
529082

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Etch.pl
Euro Spas
EVready zielonybudynek.pl certified
EXOGEN MAX
fabryka gentlemenów
fajny PAPIERNIK
FaktorOne
FF Ecoline
Filet maślany z indyka Strefa Indyka Łukosz
TRUST 4 FOOD
Fisheye studio
FIZJOP.OL FIZJOTERAPIA
FLEX PASTE
FOAM LUKSEN FIRE
FORMODOL DS
FPS HCP
Frutoletka w czekoladzie galaretka
Frutoletka
Fumen Audio
FUNDACJA Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
„POMAGANIE KRZEPI”
galileos.pl w dobrą stronę
gang biohaterów
Gemini Polska
Gentleman’s EDC
GOLDWEAR
Gospiron
GOSpirox
Góra jest kobietą
Graspirox
GREEN BOAT BOAT SHARING
GREEN OLIVE
GRUPA PROELIO FUNDACJA
GRUPA psb MRÓWKA
GRUPA psb MRÓWKA
H de Huntley
H de Huntley
H HYDROBUDOWA WOCŁAWEK
HABUD
HAITAC
Health & Harmony
Heritage Magnolia Gin
HVYT
IBUPOLFEN
ichester.pl
iga
illumino
InPost Deli
InPost Fresh
InPost Fresh
intimiti

Nr ZT25/2021

2

1

2

529186
529096
529357
529089
525959
529159
528309
529374

ITE FINANSE
izi
IZOPIR
JABŁKO Z MAZOWSZA
JANÓW LUBELSKI 1687 BROWAR
RZEMIEŚLNICZY 1687 WARZONE JAK
DAWNIEJ JANOWSKIE KLASYCZNE PILS
JBB Bałdyga PASZTET Z PIECA
drobiowo-wieprzowy PIECZONY PYSZNY
NA CIEPŁO I NA ZIMNO
JI-MI
JUNIOR
JUST RELAX
KALDENA
KAMEL
Karolinka
KLUB WOLNYCH MEDIÓW
Kobiety na Szczytach
KOGUCIK STANLEY
kohaii
KRÓLEWSKA SPIŻARNIA NIE TYLKO
DLA KRÓLA.
KUDŁATA MEWA
KULCZYCCY GROUP
kwaśni biohaterowie
L’aquila vola con ali speciali - abilita
e affidabilitaL’AQUILA - ANNA MANTORSKA
L4S LEX4SAFE BEZPIECZNE USŁUGI PRAWNE
legally.smart
Liberty Rentals
Liberty Tours
linkenergy
lipsdaddy
LODYREYMONTA
LR LIFT RZESZÓW WINDY I SCHODY
RUCHOME
LUX-REISEN BIS
m MEDICAL TRADE CENTER
MAGMAL Magdalena Maliszewska
Marco Cadini MEN’S FASHION
MAXX
maybe baby
Mazurek
mB
Medika
mejk Jewellery
MENTAL DISASTER
MICARE
MIESZKAJLOGICZNIE.PL
MIJUBA
MOCNI jak STAL
moya energia na drogę!

529037
528915
528092
526219

527800
529093
527943
528307
528244
529018
529202
528035
528027
528210
528012
525357
525854
528056
529038
524530
528326
528325
529020
528324
528827
527924
529135
528793
528794
529156
529157
529376
516548
529254
506956
529302
526044
528183
529117
529039
525393
528055
528057
528058
529098

526185

520378
528029
528200
529129
528875
528867
529090
529276
527741
528999
529324
526417
527707
529139
525858
528787
524697
528013
528561
528562
528129
529030
529028
526119
527781
529169
525583
529349
529223
529103
528115
528762
518838
528669
524450
527364
528201
527935
529327
526173

Nr ZT25/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

MUSIC KRK scene
my friend
Mydlana Kwiaciarnia
NA FALI
NATURALNIE ROLNIK REGIONALNY
NE POWER
NINOS MUSICALES
NOA
NOFSZA
NOMIGREN
NOSOX
NOSOX
o
OAT Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
OAT Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
OczyszczalnieSOS.pl
Oko Prezesa
oleochemia
OPTYK SALA od 1965 r.
OPTYK SALA
ortodent clinics, clear aligner, lab
PAN BODZIAK
PAN BODZIAK
PAN BUTEK
Panther Oil
PENTA PYTHONS POLISH BREEDING
OF PYTHONS
PIRTECH
Plusssz JUNIOR
POLISH YOUR COOKING
POLSKI TU
POLUX
POOLSPA
POWRÓT BEETHOVENA
Pro Stand
profil
Program PZO
PROMATIK AUTOMATYZACJA_BUDOWA
MASZYN_ROBOTYKA
PROSTA TOWER
PRZEPIS na SIELSKIE ŻYCIE
PS paulinaschaedel
PST SYSTEM
PTASIE MLECZKO
PZO
radiostacja
Radziszewska JEWELLERY
RANCZO WILKOWYJE
rdst
RED WOLVES
REGATY REKLAMY

2

528119
527756
529389
529356
525799
526587
526416
517582
521909
527841
527863
527864
525396
525889
525890
529196
524166
523571
529362
529361
527916
528014
528015
529007
529347
528127
528090
528198
529306
528137
529062
517191
525865
521593
529279
527948
529142
525420
529014
528192
528128
487672
527946
526357
528668
527716
526358
510794
528118

103
1

RELAXPOOL
RemindON
Rilling
Rizzi
ROLBUD KARPIŃSCY
rumba
SAUBER
SAUBER
sensolang
SentiAlloy
SIGUMA
SIGUMA
SIMLIC
SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOS
Z NADZIENIEM O SMAKU Wasabi
BEZ DODATKU FOSFORANÓW
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe
PULPETY WIEPRZOWE klasyczne w sosie
pomidorowym z ryżem CLASSIC PORK
MEATBALLS IN TOMATO SAUCE WITH RICE
TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG 2020
ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów
sztucznych barwników wzmacniaczy
smaku fosforanów 3 min. i gotowe
sourbiohero
SourFun Mix
Stacja demontażu pojazdów
ZŁOMUJGRATA.PL
stomatologia bez bólu
stomatologia bez bólu
Story Planet
SUBVECTIN
SUPERBROCKA
SUZi
SVAROZYC
Sznurówka i spółka
śMietek
Światło Pamięci
Świetlna terapia
Świetlna terapia
T.U. UBEZPIECZENIA
taternik-sklep.pl
TBMS
TEKNISKA
Termino
TF TIPP FREE
TMAlloy
TOSTOLANDIA
TVP Kobieta
TYTAN COAT
U CYWILA
UNIA TARNÓW
UNIA

2

529364
529216
529115
529044
529229
529177
529243
529291
529029
529251
529266
529268
528172

517422

524467
525860
525705
524643
520430
522928
529381
528800
527921
529141
529921
529384
529290
528267
528116
528117
527938
528120
529097
529296
529130
529158
529253
529312
525142
521871
525546
528099
528098

104

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT25/2021
1

2

1

2

UNIFINANSE KREDYTY OSOBISTE I FIRMOWE
uouee
USŁUGI OGRODNICZE MEN IN GARDEN
VAIN TRAIN
VENTURO
Verdon +
vetbulans
VITA PARK
VOIDA
VSDO
W drogę z Sokołowem!
W worker-PRO
Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkoleń
im. Dariusza Wyszyńskiego
WENOM
Wędliny z Dębiny TOMASZEWSCY
- WYROBY WŁASNE
Winnica Uniejów
Wirtualny Inspektor Ochrony Danych
WONDER

527918
529149
529001
529167
525468
529078
529345
529143
526642
527844
528857
528949

WoodYou s.c. Monika Borowicz,
Piotr Szkodowski

527931

Wrzutka

528114

www.SMAKI-GRECJI.PL

529104

Wydawnictwo Armoryka

526705

Xtreme Fitness Gyms

527907

529046
529270
529350
524421
529378
526750

Yammy

529415

YANA SUSHI

529377

YARO-TEX since 2002

529240

Yashica Yoga

506957

Z ZCLUB zbiz.club

528242

ZAPAZ

525610

Zarządzanie projektami CRM Obieg
dokumentów ITE Workflow

529012

ZDROWIE i NATURA

529310

ZERO CUKRU SŁODZIKÓW KALORII

528745

zumba

529178

ŻUREK WÓDKA TRADYCYJNA POLSKA

513672

ŻUREK ŻYTNI WÓDKA TRADYCYJNA POLSKA

513671

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.
229222
525076
1467871
1526728
1558710
1593829
1593844
1593869
1593911
1593945
1593946
1593976
1593992
1594058
1594092
1594139

SCHNEEBERGER (2020 08 26)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
7, 8, 9
ARISTO (2019 09 10)
CFE: 27.05.01
1, 29, 30
Joonies (2021 04 07)
CFE: 01.01.04, 01.03.02,
3, 5, 10, 16, 21
01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
save v (2020 07 28)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
35,
ST SOYTEX (2021 04 26)
CFE: 26.04.02, 27.05.10, 29.01.12
29, 31
PERSKINDOL (2021 01 29, 2021 01 21)
CFE: 01.15.05, 27.05.01
3, 5
ADVANCE (2021 03 02, 2020 11 17)
9, 24
2021 03 06)
CFE: 28.03.00
21
S SOMETHINC (2021 03 02)
CFE: 27.05.01
3
TALO.YOU (2021 03 24, 2020 09 30)
20
COGNIBEN (2021 03 08, 2021 03 04)
5
TALO.S (2021 03 24, 2020 09 30)
20
Cow-Welfare (2021 04 23)
17
I like it like that. (2021 05 05)
CFE: 26.04.18, 27.05.08, 29.01.12
32, 33
SOPEXA (2021 02 08, 2020 10 12)
35, 41
Spa Natural (2021 04 09, 2021 03 26)
CFE: 05.03.13, 27.05.01
3, 8, 10, 16, 20,
24, 25, 26

1594181
1594210
1594213
1594293
1594320
1594350
1594438
1594559
1594560
1594561
1594574
1594618
1594743
1594772
1594887
1594959
1594993

Bonafarm CSOPORT (2021 03 31, 2020 11 05)
CFE: 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
29
DUSHI (2021 03 03)
CFE: 01.15.15, 03.07.16, 05.01.12,
32
06.06.01, 27.05.01
TANBOER (2021 03 30)
CFE: 28.03.00
25
FAME (2020 11 20)
CFE: 26.01.18, 27.05.24
5, 35
NEW LIVING MOOD (2020
16, 35, 36, 37,
42, 43, 44
12 03, 2020 10 26)
BESAFE
19, 20, 27, 35
(2021 01 27, 2020 07 28)
REALIZE (2021 01 21)
25
MINTEX + (2021 02 09)
30
FUDGENTA (2021 02 09)
30
O’LINEAR (2021 02 16)
3, 5
Oh My Bright (2021 04 21, 2020 10 22)
3
CUBYX (2021 03 19, 2020 09 22)
6, 16, 20
LDOE
6, 14, 16, 18, 21,
25, 28
(2021 03 03, 2021 02 04)
sofsy (2021 01 15)
23, 24, 25
L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
21
hoymiles (2021 01 20)
CFE: 26.01.19, 27.05.01
9
GARRISON (2021 03 19, 2020 11 19)
33

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

525076

3

1467871,

1593829,

1593911,

1594139,

1594561,

5

1467871,

1593829,

1593946,

1594293,

1594561

6

1594618,

1594743

7

229222

8

229222,

1594139

9

229222,

1593844,

10

1467871,

1594139

14

1594743

16

1467871,

17

1593992

18

1594743

19

1594350

20

1594959

1594139,

1594320,

1594618,

1594743

1593945,

1593976,

1594139,

1594350,

1594618

21

1467871,

1593869,

1594743,

1594887

23

1594772

24

1593844,

1594139,

1594772

25

1594139,

1594213,

1594438,

26

1594139

27

1594350

28

1594743

29

525076,

1558710,

1594181

30

525076,

1594559,

1594560

31

1558710

32

1594058,

1594210

33

1594058,

1594993

35

1526728,

1594092,

36

1594320

37

1594320

41

1594092

42

1594320

43

1594320

44

1594320

1594293,

1594743,

1594772

1594320,

1594350

1594574

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.
518433
514019
518788
517695
520461
521042
523046
522837
522678

W.L. Gore & Associates INC
2021 02 09
25, 28
adidas AG
2021 03 05
25, 41
COSMETIC SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 15
3, 5, 32
Manitou BF, SA
2021 03 22
7, 12
AGF88 HOLDING
2021 05 04
3, 5
AGF88 HOLDING
2021 05 04
3, 5
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 21
29, 30
PASHA AMINA
2021 06 02
25, 28
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 01
5

523375
521906

523229
523649
521407
523685
516586
523939

KLEENOIL Panolin AG
2021 05 31
7
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 31
1
Biologische Heilmittel Heel GmbH
2021 06 01
44
Sabre Retail Fashion Limited
2021 06 01
25, 35
WASILEWSKA MAGDALENA
2021 05 31
31, 32, 41, 43
ZALEWSKI DANIEL P.P.H.U. ZALFON
2021 06 01
6, 9, 37, 40, 42
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
2021 06 08
21
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
2021 06 08
5

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.
1574226

IM VINARIA PURCARI S.R.L., intreprindere
mixta
2021 06 01

1575378
33

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2021 06 01

3

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

13/2021

68

Z. 525283

Jest

Powinno być

GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRAGRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice Wadowice

