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A. Wynalazki
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz
wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 237 651 do nr 237 748)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 237737
(41) 2019 11 18
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 425540 (22)
2018 05 15
(72) DOMINIAK PAWEŁ, Zimnice (PL)

(73) DOMINIAK PAWEŁ DOMINIAK, Zimnice (PL)
(54) Opryskiwacz wentylatorowy
(B1) (11) 237738
(41) 2019 12 02
(51) A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
(21) 425727 (22)
2018 05 25
(72) PARAFINIUK STANISŁAW, Motwica (PL);
MILANOWSKI MAREK, Lublin (PL); KOWALIK WITOLD, Lublin (PL);
KACHEL-JAKUBOWSKA MAGDALENA, Lublin (PL);
KOCIRA SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Belka opryskowa opryskiwacza polowego
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(B1) (11) 237716
(41) 2020 07 13
(51) A01N 27/00 (2006.01)
A01N 55/10 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
(21) 431666 (22)
2018 04 25
(30) P-2017/0547
2017 05 30
RS
(86) 2018 04 25
PCT/RS18/00004
(87) 2018 12 06
WO18/222063
(72) PAVLICEVIC ALEKSANDAR, Bajmok (RS);
KOVACEVIC PREDRAG, Belgrad (RS)
(73) PULCAP DOO BEOGRAD-ZEMUN, Belgrad (RS)
(54) Mieszanina zawierająca olej parafinowy jako owadobójczy
i roztoczobójczy składnik czynny
(B1) (11) 237717
(41) 2015 12 07
(51) A23L 33/12 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/155 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
(21) 408364 (22)
2014 05 29
(72) REMBIKOWSKA KATARZYNA, Przyźmierowo (PL)
(73)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Kompozycja suplementu diety
(B1) (11) 237672
(41) 2018 10 08
(51) A41D 20/00 (2006.01)
G02C 7/14 (2006.01)
(21) 421224 (22)
2017 04 07
(72)	ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(73)	ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(54) Przyrząd obserwacyjny
(B1) (11) 237742
(41) 2020 02 24
(51) A43D 25/20 (2006.01)
C08C 4/00 (2006.01)
C08C 19/00 (2006.01)
H05B 7/16 (2006.01)
(21) 426632 (22)
2018 08 13
(72) TYCZKOWSKI JACEK, Łódź (PL); KAPICA RYSZARD, Łódź (PL);
KRAWCZYK-KŁOS IWONA, Łódź (PL); WORWA EWA, Skawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób poprawy zdolności elastomerów do trwałego połączenia klejowego z innymi materiałami
(B1) (11) 237728
(41) 2018 04 09
(51) A47F 5/08 (2006.01)
B65B 67/12 (2006.01)
A47F 13/08 (2006.01)
(21) 418964 (22)
2016 09 30
(72) TKACZYK MARIUSZ, Raszyn (PL)
(73) TKACZYK MARIUSZ, Raszyn (PL)
(54) Uchwyt woreczka zwłaszcza laboratoryjnego
(B1) (11) 237730
(41) 2019 03 11
(51) A61F 13/00 (2006.01)
A61L 15/34 (2006.01)
(21) 422696 (22)
2017 08 30
(72)	NOCUŃ MAREK, Świątniki Górne (PL);
NIEDŹWIEDZKI JERZY, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania aktywnego opatrunku
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(B1) (11) 237657
(41) 2020 11 16
(51) A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/74 (2006.01)
(21) 429938 (22)
2019 05 15
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); BORYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec (PL);
MAZUREK URSZULA, Sosnowiec (PL); JASIK KRZYSZTOF,
Katowice (PL); GOLA JOANNA, Siemianowice Śląskie (PL);
PALUCH JAROSŁAW, Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Modyfikowany polimer termoplastyczny o właściwościach
przeciwzapalnych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 237739
(41) 2019 12 16
(51) A61K 31/352 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 425832 (22)
2018 06 06
(72) WĘGRZYN GRZEGORZ, Gdańsk (PL); PIERZYNOWSKA
KAROLINA, Gdańsk (PL); PODLACHA MAGDALENA, Gdańsk (PL);
MYŚLIŃSKA DOROTA, Będzieszyn (PL); MAJKUTEWICZ IRENA,
Tczew (PL); GAFFKE LIDIA, Wejherowo (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54)	Genisteina do zastosowania do leczenia choroby Alzheimera
(B1) (11) 237652
(41) 2020 11 02
(51) A61K 31/662 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 429779 (22)
2019 04 29
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWANEJKO JAKUB,
Kędzierzyn-Koźle (PL); OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL);
GRZYWA RENATA, Wrocław (PL); SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL);
PYRĆ KRZYSZTOF, Kraków (PL); PACHOTA MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie chiralnej pochodnej (1R, 2R)-diaminocykloheksanu z podstawnikiem taddolowym
(B1) (11) 237653
(41) 2020 11 02
(51) A61K 35/56 (2015.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 429805 (22)
2019 04 29
(72) FIOŁKA MARTA, Lublin (PL); RZYMOWSKA JOLANTA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Frakcja białkowo-cukrowa płynu celomatycznego dżdżownicy
Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuca
(B1) (11) 237666
(41) 2020 08 10
(51) A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
C25D 11/26 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
(21) 432654 (22)
2020 01 21
(72) KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL);
ŚMIGA-MATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL); SIMKA WOJCIECH,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstw polimerowych na powierzchni
tytanu lub stopów tytanu na bazie polimeru z tlenkami i fosforanami
(B1) (11) 237686
(41) 2019 11 18
(51) A63C 10/02 (2012.01)
A63C 10/20 (2012.01)
A63C 10/00 (2012.01)
(21) 429268 (22)
2019 03 14
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(72) WIESZOŁEK ANNA, Opole (PL)
(73) WIESZOŁEK ANNA, Opole (PL)
(54) Szybkozłącze wiązań butów snowboardowych
(B1) (11) 237677
(41) 2017 05 08
(51) B01D 27/08 (2006.01)
B01D 36/00 (2006.01)
(21) 419354 (22)
2016 11 03
(30) 14/931,473
2015 11 03
US
(72) STAMEY WILLIE LUTHER Jr., Kings Mountain (US);
ROLL MARK A., Bessemer City (US); RHYNE GREGORY K., Stanely (US)
(73) MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC, Gastonia (US)
(54)	Element filtracyjny do zespołu filtracyjnego paliwa, zespół filtracyjny i sposób wytwarzania zespołu filtracyjnego
(B1) (11) 237696
(41) 2020 07 13
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
(21) 428514 (22)
2019 01 09
(72)	LECHOWSKA JOANNA, Stargard (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło do mieszania cieczy lub układów heterofazowych
(B1) (11) 237697
(41) 2020 07 13
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
(21) 428515 (22)
2019 01 09
(72)	LECHOWSKA JOANNA, Stargard (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik do mieszania cieczy lub układów heterofazowych
(B1) (11) 237690
(41) 2017 07 03
(51) B21B 1/28 (2006.01)
B21D 24/16 (2006.01)
(21) 415524 (22)
2015 12 23
(72)	ADAMIEC ANDRZEJ, Sosnowiec (PL); FLAK ADAM,
Zawiercie (PL); RADWAŃSKI KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL);
WIEDERMANN JERZY, Gliwice (PL); ZAŁAWA DARIUSZ, Tęgobórz (PL)
(73) ZAŁAWA DARIUSZ DAR STAL, Tęgobórz (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania taśmy z odpadowej blachy stalowej
(B1) (11) 237734
(41) 2019 06 17
(51) B21B 27/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(21) 423888 (22)
2017 12 14
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie podwójnym
(B1) (11) 237682
(41) 2020 09 07
(51) B21D 51/18 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
A47B 31/02 (2006.01)
(21) 429051 (22)
2019 02 25
(72) KAŁKA MARCIN PAWEŁ, Czarnków (PL)
(73) PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubasz (PL)
(54) Wanna grzewczo-chłodząca

(B1) (11) 237655
(41) 2020 11 16
(51) B21J 5/08 (2006.01)
B21J 9/06 (2006.01)
B21K 1/12 (2006.01)
(21) 429903 (22)
2019 05 11
(72) KUBECKI PIOTR, Lublin (PL); MITURA ARTUR,
Radzyń Podlaski (PL)
(73)	AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia na zimno metodą spęczania
(B1) (11) 237656
(41) 2020 11 16
(51) B21K 1/06 (2006.01)
B21K 5/04 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B21J 5/08 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
(21) 429904 (22)
2019 05 11
(72) KUBECKI PIOTR, Lublin (PL); MITURA ARTUR,
Radzyń Podlaski (PL)
(73)	AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia na zimno metodą przepychania
(B1) (11) 237675
(41) 2020 06 01
(51) B24B 21/00 (2006.01)
(21) 427841 (22)
2018 11 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW,
Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54)	Głowica do wygładzania foliami ściernymi zewnętrznych powierzchni przedmiotów obrabianych
(B1) (11) 237691
(41) 2018 07 02
(51) B25B 13/00 (2006.01)
B25B 13/02 (2006.01)
(21) 420005 (22)
2016 12 28
(72)	GARDYŃSKI LESZEK, Lublin (PL); MATUSIK SYLWESTER,
Michałów (PL); POŁOWSKI PIOTR, Kleszczówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MATUSIK SYLWESTER,
Michałów (PL); POŁOWSKI PIOTR, Kleszczówka (PL)
(54)	Nasadka ruchoma pierścieniowa
(B1) (11) 237715
(41) 2020 10 05
(51) B29C 65/36 (2006.01)
G05D 23/30 (2006.01)
(21) 429464 (22)
2019 04 01
(72) ROJCZYK ŁUKASZ, Cieszyn (PL); FALKOWSKI PIOTR, Toruń (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE ENERGOTERM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Mobilna maszyna elektroenergetyczna, działająca jako źródło
prądowe z płynną regulacją i sposób budowy sieci ciepłowniczej
przy pomocy tej maszyny
(B1) (11) 237721
(41) 2016 08 01
(51) B30B 11/28 (2006.01)
B30B 3/02 (2006.01)
B29B 9/08 (2006.01)
B29B 9/16 (2006.01)
B30B 15/08 (2006.01)
(21) 411035 (22)
2015 01 23
(72) WRÓBLEWSKI PIOTR, Nowa Wieś (PL); WRÓBLEWSKI ŁUKASZ,
Toruń (PL); JANKOWSKI KRZYSZTOF, Włocławek (PL)
(73) WW EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głogowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulatu i mikrogranulatu z udziałem
tworzyw sztucznych oraz urządzenie do wytwarzania granulatu
i mikrogranulatu z udziałem tworzyw sztucznych
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(B1) (11) 237679
(41) 2019 04 23
(51) B32B 21/08 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C09J 5/06 (2006.01)
(21) 423199 (22)
2017 10 18
(72) BORYSIAK SŁAWOMIR, Zalasewo (PL); PAUKSZTA DOMINIK,
Poznań (PL); RATAJCZAK IZABELA, Poznań (PL);
WÓJCIK GRZEGORZ, Dębowiec (PL); ORLEWSKI JANUSZ, Biecz (PL);
GRZĄBKA-ZASADZIŃSKA ALEKSANDRA, Poznań (PL);
BEDNAREK WOJCIECH, Gniezno (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Warstwowy laminat oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 237713
(41) 2018 01 03
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B29C 48/03 (2019.01)
(21) 417719 (22)
2016 06 24
(72) KISIELIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) WITOPLAST KISIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54)	Laminat siedmiowarstwowy oraz sposób wytwarzania laminatu
siedmiowarstwowego
(B1) (11) 237741
(41) 2020 02 10
(51) B60R 9/058 (2006.01)
(21) 426626 (22)
2018 08 09
(72) KOPYCKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL)
(73) JACKY AUTO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zespół sprzęgający bagażnika dachowego do samochodów
osobowych wyposażonych w relingi
(B1) (11) 237676
(41) 2015 09 28
(51) B60T 8/24 (2006.01)
B60T 8/1755 (2006.01)
(21) 409184 (22)
2013 02 12
(30) 1202766.0
2012 02 17	GB
(86) 2013 02 12
PCT/GB13/50319
(87) 2013 08 22
WO13/121188
(72)	HARRISON DUDLEY JOHN, Shirley (GB)
(73)	Haldex Brake Products Aktiebolag, Landskrona (SE)
(54) Sposób sterowania stabilnością pojazdu
(B1) (11) 237688
(41) 2019 01 28
(51) B64C 27/28 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
(21) 422319 (22)
2017 07 23
(72) MUSZYŃSKI TOMASZ MAREK, Chełm (PL)
(73) MUSZYŃSKI TOMASZ MAREK, Chełm (PL)
(54) Sposób sterowania statku powietrznego
(B1) (11) 237714
(41) 2019 04 23
(51) B65D 35/12 (2006.01)
B29C 47/02 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
(21) 423205 (22)
2017 10 19
(72) KISIELIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) WITOPLAST KISIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54)	Główka tuby elastycznej przeznaczona do łączenia z korpusem
tuby, tuba elastyczna i sposób wytwarzania główki tuby elastycznej
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(B1) (11) 237745
(41) 2020 02 24
(51) B65G 67/04 (2006.01)
B65G 67/20 (2006.01)
B66F 9/00 (2006.01)
(21) 426721 (22)
2018 08 22
(72) RUTA MIKOŁAJ, Kraków (PL)
(73) WDX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) System automatycznego załadunku palet transportowych
(B1) (11) 237683
(41) 2020 10 19
(51) C01B 32/22 (2017.01)
(21) 429547 (22)
2019 04 08
(72) KRAWCZYK PIOTR, Palędzie (PL); GURZĘDA BARTOSZ,
Czarnków (PL); ROZMANOWSKI TOMASZ, Kościan (PL);
OSIŃSKA MAŁGORZATA, Poznań (PL); BACHAR AGNIESZKA,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób interkalacji tlenku azotu N₂O₅ w grafit
(B1) (11) 237671
(41) 2017 08 28
(51) C01F 1/00 (2006.01)
C02F 1/68 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
(21) 416270 (22)
2016 02 25
(72) WOŹNIAK PAWEŁ, Łódź (PL); STELMACH MICHAŁ,
Milanówek (PL)
(73) UST-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Urządzenie do filtrowania wody oraz uzdatniania i wzbogacania
jej o pożądane składniki
(B1) (11) 237718
(41) 2016 07 04
(51) C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(21) 410852 (22)
2014 12 31
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała
(PL); LIS JERZY, Skawina (PL); GRABOWY MAREK, Olchowa (PL);
WIŚNIEWSKA KLAUDIA, Poręba (PL); ŚNIEŻEK EDYTA, Radziszów (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych z masy ogniotrwałej
(B1) (11) 237719
(41) 2016 08 16
(51) C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(21) 411127 (22)
2015 02 02
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
PĘDZICH ZBIGNIEW, Kraków (PL); GRABOWY MAREK, Olchowa (PL);
BRADECKI ARTUR, Tarnów (PL); WIŚNIEWSKA KLAUDIA, Poręba (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej
(B1) (11) 237720
(41) 2016 08 16
(51) C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(21) 411128 (22)
2015 02 02
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
BUĆKO MIROSŁAW, Kraków (PL); GRABOWY MAREK, Olchowa (PL);
BRADECKI ARTUR, Tarnów (PL); JASTRZĘBSKA ILONA, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa
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(B1) (11) 237726
(41) 2018 01 29
(51) C04B 35/468 (2006.01)
C04B 35/46 (2006.01)
H01G 4/12 (2006.01)
(21) 417966 (22)
2016 07 15
(72) WODECKA-DUŚ BEATA, Dąbrowa Górnicza (PL);
ADAMCZYK-HABRAJSKA MAŁGORZATA, Katowice (PL);
BOCHENEK DARIUSZ, Sosnowiec (PL); DZIK JOLANTA, Katowice (PL);
KOZIELSKI LUCJAN, Orzesze (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania ultrakondensatora ceramicznego

(B1) (11) 237698
(41) 2020 05 18
(51) C07C 229/08 (2006.01)
C07C 227/14 (2006.01)
C07C 59/84 (2006.01)
(21) 427716 (22)
2018 11 13
(72) OSSOWICZ PAULA, Szczecin (PL); KLEBEKO JOANNA,
Szczecin (PL); JANUS EWA, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Organiczna pochodna ketoprofenu i sposób wytwarzania organicznej pochodnej ketoprofenu

(B1) (11) 237664
(41) 2020 07 13
(51) C05C 1/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05C 3/00 (2006.01)
C05G 1/08 (2006.01)
(21) 430519 (22)
2019 07 08
(72) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Sosnowiec (PL); ŻAK KONRAD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); STAŃCZYK PIOTR, Ostrożnica (PL);
KAPUSTA ANDRZEJ, Dziergowice (PL); MOSZOWSKI BARTOSZ,
Opole (PL); MASZEROWSKI ROMAN, Kędzierzyn-Koźle (PL);
DBAJ EUGENIUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); BISKUPSKI ANDRZEJ,
Wrocław (PL); BISKUPSKI PIOTR, Wrocław (PL); PANKALLA EWA,
Głogówek (PL); KOZIOŁ KRZYSZTOF, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73)	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozu azotowego z wypełniaczem

(B1) (11) 237699
(41) 2020 05 18
(51) C07C 229/08 (2006.01)
C07C 227/14 (2006.01)
C07C 57/30 (2006.01)
(21) 427718 (22)
2018 11 13
(72) OSSOWICZ PAULA, Szczecin (PL); KLEBEKO JOANNA,
Szczecin (PL); JANUS EWA, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Aminokwasowa pochodna ibuprofenu i sposób wytwarzania
aminokwasowej pochodnej ibuprofenu

(B1) (11) 237700
(41) 2020 12 28
(51) C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 13/40 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
(21) 430369 (22)
2019 06 27
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); SZEREMETA ZUZANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w obecności katalizatora
(B1) (11) 237731
(41) 2020 10 19
(51) C07C 43/20 (2006.01)
C07C 255/01 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C07F 9/02 (2006.01)
C07F 9/90 (2006.01)
(21) 429626 (22)
2019 04 12
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); GALEK MARIUSZ, Kraków (PL);
PETKO FILIP, Kraków (PL); MACHOWSKI KAMIL, Kraków (PL);
SZMACIARZ NATALIA, Kwaczała (PL)
(73) PHOTO HITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54)	Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie,
nowe związki pośrednie do wytwarzania nowych soli jodoniowych,
sposoby wytwarzania nowych związków pośrednich i zastosowanie
związków pośrednich
(B1) (11) 237661
(41) 2020 12 14
(51) C07C 51/54 (2006.01)
(21) 430134 (22)
2019 06 03
(72) JANIEC-POPRAWA KATARZYNA, Wrocław (PL);
FEIST HEINZ RUDI, Issum (DE); TATKO MACIEJ, Kraków (PL);
ŁOZAK DARIUSZ, Wrocław (PL); KITA PIOTR, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) FLUOROCHEMIKA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania halogenowanych bezwodników karboksylowych

(B1) (11) 237651
(41) 2020 11 02
(51) C07D 471/08 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 429778 (22)
2019 04 29
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWAN DOMINIKA,
Świdnica (PL); GRZYWA RENATA, Wrocław (PL); SIEŃCZYK MARCIN,
Wrocław (PL); PYRĆ KRZYSZTOF, Kraków (PL);
PACHOTA MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem
dansylowym oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 237701
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426971 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-Metoksy-5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanon i sposób wytwarzania 2’-metoksy-5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(B1) (11) 237703
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426974 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 6-Metoksy-3’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 6-metoksy-3’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(B1) (11) 237704
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426975 (22)
2018 09 10
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(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 6-Metoksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 6-metoksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(B1) (11) 237705
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426976 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3 ’- H y d r o k s y - 6 - m e t o k s y - 4 ’- O - β - D - (4 ”- O - m e t y l o glukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 3’-hydroksy-6-metoksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(B1) (11) 237706
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426980 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3 ’- H y d r o k s y - 6 - m e t o k s y - 4 ’- O - β - D - (4 ”- O - m e t y l o glukopiranozylo)-flawanon i sposób wytwarzania 3’-hydroksy-6metoksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(B1) (11) 237707
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426984 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 6-Metoksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanon i sposób wytwarzania 6-metoksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(B1) (11) 237708
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426985 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-Hydroksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanon i sposób wytwarzania 3’-hydroksy-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(B1) (11) 237702
(41) 2020 03 23
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426973 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-Hydroksy-6-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanon i sposób wytwarzania 3’-hydroksy-6-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
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(B1) (11) 237722
(41) 2017 07 17
(51) C07K 14/005 (2006.01)
C07K 14/01 (2006.01)
C12N 15/01 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 415779 (22)
2016 01 12
(72) SZOT-KARPIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
GOLEC PIOTR, Gdańsk (PL); LEŚNIEWSKI ADAM, Warszawa (PL);
WĘGRZYN GRZEGORZ, Gdańsk (PL); ŁOŚ MARCIN, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOCHEMII
I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13
oraz zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13
(B1) (11) 237673
(41) 2019 01 28
(51) C08J 3/22 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08K 9/02 (2006.01)
(21) 422360 (22)
2017 07 26
(72) SZYMALAK SYLWESTER JÓZEF, Łódź (PL); MIKICKA ANNA,
Tarnowskie Góry (PL); MYSZOR STANISŁAW, Katowice (PL);
PESZKE JERZY, Kruszyna (PL); SMOLEŃ PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73) ORGANIKA-CAR SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Sposób modyfikowania polimerów i polimery modyfikowane
glinokrzemianami
(B1) (11) 237669
(41) 2020 10 05
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433578 (22)
2020 04 17
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL); WRÓBEL MICHAŁ, Zemborzyce Tereszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dodatku mineralnego
(B1) (11) 237670
(41) 2020 10 05
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433579 (22)
2020 04 17
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL); WRÓBEL MICHAŁ, Zemborzyce Tereszyńskie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku
(B1) (11) 237687
(41) 2015 04 13
(51) C09B 45/28 (2006.01)
(21) 405600 (22)
2013 10 09
(72) WASILEWSKA AGNIESZKA, Bydgoszcz (PL);
MAĆKOWSKA EWA, Bydgoszcz (PL); WITT KATARZYNA,
Bydgoszcz (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób oczyszczania barwników zawierających związek barwny
w postaci metalokompleksów typu 1:2 z grupami sulfonowymi
(B1) (11) 237748
(41) 2020 03 23
(51) C09D 5/08 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 167/08 (2006.01)
(21) 427043 (22)
2018 09 13
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(72) KUCZYŃSKA HELENA, Gliwice (PL); MANN GABRIELA,
Czekanów (PL); BORTEL KRZYSZTOF, Mikołów (PL);
SOŁTYS JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Farba antykorozyjna
(B1) (11) 237743
(41) 2020 02 24
(51) C10B 49/16 (2006.01)
(21) 426648 (22)
2018 08 13
(72) ŻUKOWSKI WITOLD, Kraków (PL); WZOREK ZBIGNIEW,
Niepołomice (PL); BERKOWICZ GABRIELA, Kraków (PL);
MIGAS PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób termicznej utylizacji odpadów ciekłych
(B1) (11) 237744
(41) 2020 02 24
(51) C10B 49/16 (2006.01)
(21) 426649 (22)
2018 08 13
(72) ŻUKOWSKI WITOLD, Kraków (PL); WZOREK ZBIGNIEW,
Niepołomice (PL); BERKOWICZ GABRIELA, Kraków (PL);
MIGAS PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób termicznej utylizacji odpadów palnych, zwłaszcza
paliwa z odpadów komunalnych (RDF), z wykorzystaniem złoża
fluidalnego
(B1) (11) 237735
(41) 2019 07 01
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(21) 424069 (22)
2017 12 28
(72) MIAZGA ZBIGNIEW, Siedliska (PL)
(73) MIAZGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE POLBLUME, Siedliska (PL)
(54) Sposób prowadzenia procesu termolizy odpadów wieloskładnikowych oraz układ do prowadzenia procesu termolizy odpadów
wieloskładnikowych
(B1) (11) 237689
(41) 2018 09 24
(51) C10G 25/05 (2006.01)
(21) 420835 (22)
2017 03 13
(72) URBAŃSKI ANDRZEJ, Radom (PL); KARAŚ JOANNA, Wsola (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Sposób odsiarczania sztucznie zasiarczonych olejów transformatorowych
(B1) (11) 237732
(41) 2019 04 23
(51) C10K 1/08 (2006.01)
(21) 423204 (22)
2017 10 19
(72) ZAJDEL RYSZARD, Kraków (PL); SWIEBODA BOGDAN,
Zabrze (PL); FIGIEL ZBIGNIEW, Kraków (PL); LIGOCKI PRZEMYSŁAW,
Borzęta (PL); SMAŚ BOGUSŁAW, Pusta Wola (PL);
BESZTOCHA ŁUKASZ, Krzeszowice (PL); WILMAN PAWEŁ, Bytom (PL);
SZESZKO TOMASZ, Ruda Śląska (PL)
(73) JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze (PL);
BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Zabrze (PL)
(54) Sposób oczyszczania gazu koksowniczego z naftalenu, amoniaku i siarkowodoru
(B1) (11) 237668
(41) 2020 08 24
(51) C12N 3/00 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)
(21) 432805 (22)
2020 02 03
(72) STUCHLIK LEON, Kraków (PL); WACNIK AGNIESZKA, Kraków (PL);
CYWA KATARZYNA, Kraków (PL)

(73) INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania palinologicznych preparatów porównawczych, zawierających ziarna pyłku lub zarodniki roślin
(B1) (11) 237709
(41) 2020 01 02
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426023 (22)
2018 06 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); MATERA AGATA,
Rokiciny (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β-hydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan-17-onu
(B1) (11) 237710
(41) 2020 01 02
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
(21) 426025 (22)
2018 06 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); MATERA AGATA,
Rokiciny (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β-hydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan-17-onu
(B1) (11) 237711
(41) 2020 01 02
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
(21) 426027 (22)
2018 06 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); MATERA AGATA,
Rokiciny (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β-hydroksy-5α-chloro-6,19-oksidoandrostan-17-onu
(B1) (11) 237729
(41) 2018 04 23
(51) C12Q 1/689 (2018.01)
C12Q 1/682 (2018.01)
(21) 419159 (22)
2016 10 18
(72) WĘGRZYN GRZEGORZ, Gdańsk (PL); NEJMAN-FALEŃCZYK
BOŻENA, Gdańsk (PL); BLOCH SYLWIA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sondy typu Looped UVEx Probe oraz ich zastosowanie do wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze z wykorzystaniem zoptymalizowanej reakcji PCR
(B1) (11) 237733
(41) 2019 05 06
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
(21) 423231 (22)
2017 10 23
(72) PIELKA IZABELA, Łaziec (PL); PENCAKOWSKI BARTOSZ,
Lubin (PL); TOKARSKI MIRON, Brzeg (PL);
MAŁODOBRA-MAZUR MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
ROGUSZCZAK HENRYK WALDEMAR, Wrocław (PL); DĄBROWSKI
ARKADIUSZ PIOTR, Koźmin Wielkopolski (PL); DOBOSZ TADEUSZ
MARIAN, Psary (PL); KRAJEWSKI KONRAD, Oława (PL)
(73) TERRABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Zestaw starterów do powielania Fusarium oxysporum, sposób
wykrywania Fusarium oxysporum, sposób diagnostyki fuzariozy
oraz zestaw do diagnostyki fuzariozy

Nr 10/2021
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(B1) (11) 237667
(41) 2020 08 10
(51) C22C 45/02 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 432730 (22)
2020 01 28
(72)	NABIAŁEK MARCIN, Częstochowa (PL); BŁOCH KATARZYNA,
Cykarzew Północny (PL); JEŻ BARTŁOMIEJ, Ręczno (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Masywny szybkochłodzony stop nanokrystaliczny
(B1) (11) 237736
(41) 2019 07 29
(51) E04B 5/02 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
(21) 424309 (22)
2018 01 18
(72)	HYLA RYSZARD, Siemianowice Ślaskie (PL);
KOŻUCH GRZEGORZ, Jawornica (PL); STAROSOLSKI WŁODZIMIERZ,
Gliwice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE UNIDOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ,
Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Prefabrykowany strop żelbetowy
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 237747
(41) 2019 08 12
E06B 9/165 (2006.01)
424417 (22)
2018 01 30
MIĘCZKOWSKI ROMAN, Wilczków (PL)
MIĘCZKOWSKI ROMAN MER ASERT, Biedaszków Wielki (PL)
Żaluzja, zwłaszcza zewnętrzna

(B1) (11) 237724
(41) 2017 01 16
(51) E21C 35/24 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G05B 1/00 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
(21) 417320 (22)
2016 05 27
(30) 14/725,573
2015 05 29
US
(72) RIMMINGTON GARETH, Barnsley (GB)
(73) JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC, Warrendale (US)
(54) System wydobywczy oraz sposób sterowania wydobyciem
w systemie wydobywczym
(B1) (11) 237678
(41) 2019 04 23
(51) F02D 45/00 (2006.01)
G01M 15/08 (2006.01)
F02D 41/00 (2006.01)
F02D 43/00 (2006.01)
(21) 423192 (22)
2017 10 18
(72) ŻMUDZKI STEFAN, Szczecin (PL); KOWALAK PRZEMYSŁAW,
Szczecin (PL)
(73) ŻMUDZKI STEFAN, Szczecin (PL); KOWALAK PRZEMYSŁAW,
Szczecin (PL)
(54) Sposób, układ i cylinder do pomiaru ciśnienia gazu w maszynach tłokowych, zwłaszcza okrętowych silnikach tłokowych
(B1) (11) 237674
(41) 2019 05 20
(51) F02M 65/00 (2006.01)
F04B 51/00 (2006.01)
F02M 39/00 (2006.01)
F02M 61/16 (2006.01)
F02M 59/44 (2006.01)
(21) 423429 (22)
2017 11 14
(72) KARPIUK WOJCIECH, Poznań (PL); SMOLEC RAFAŁ,
Lipie Góry (PL); BOROWCZYK TOMASZ, Poznań (PL);
BOR MATEUSZ, Stęszew (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ do oceny szczelności sekcji tłoczących pomp wtryskowych
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(B1) (11) 237659
(41) 2020 11 30
(51) F04B 35/00 (2006.01)
F01B 25/02 (2006.01)
F04D 25/00 (2006.01)
(21) 429975 (22)
2019 05 20
(72) FIEBIG WIESŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób generowania ciśnienia gazu zwłaszcza powietrza
w zbiorniku ciśnieniowym oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 237712
(41) 2017 06 05
(51) F16B 7/00 (2006.01)
(21) 414947 (22)
2015 11 27
(72) SZYMAŃSKI STANISŁAW, Poznań (PL); GLOGER ROBERT,
Poznań (PL)
(73)	ELSTAR R. GLOGER, S. SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54)	Łącznik do profili
(B1) (11) 237665
(41) 2020 10 19
(51) F16K 24/04 (2006.01)
F16K 17/19 (2006.01)
F17D 3/00 (2006.01)
G05D 16/08 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 432349 (22)
2019 12 23
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości zaworów automatycznego
odpowietrzania
(B1) (11) 237654
(41) 2020 11 16
(51) F17C 1/10 (2006.01)
F17C 3/12 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B23K 5/12 (2006.01)
(21) 429847 (22)
2019 05 06
(72) DYMITROWICZ PAWEŁ, Elbląg (PL)
(73)	ACOUSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(54) Sposób wytwarzania korpusów zbiorników do cystern i tłumików dźwięków o zmniejszonej podatności na korozję
(B1) (11) 237692
(41) 2019 12 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
F21V 37/02 (2006.01)
(21) 430694 (22)
2019 07 23
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Znicz zapachowy
(B1) (11) 237693
(41) 2019 12 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
F21V 37/02 (2006.01)
(21) 430695 (22)
2019 07 23
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); PIOTROWICZ ADAM,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Znicz
(B1) (11) 237694
(41) 2020 08 24
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
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F21L 19/00 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
(21) 431962 (22)
2019 11 27
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); PIOTROWICZ ADAM,
Lublin (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pokrywa znicza ekologicznego
(B1) (11) 237681
(41) 2020 05 18
(51) F25B 9/00 (2006.01)
F25B 49/02 (2006.01)
(21) 427633 (22)
2018 11 04
(72) SOBIERAJ MICHAŁ, Sandomierz (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Autokaskadowy układ chłodniczy
(B1) (11) 237723
(41) 2017 07 31
(51) F26B 21/00 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
(21) 416132 (22)
2016 02 15
(72) PAWLAK-KRUCZEK HALINA, Wrocław (PL);
PLUTECKI ZBIGNIEW, Opole (PL); CZEREP MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Suszarka fluidyzacyjna
(B1) (11) 237658
(41) 2020 11 30
(51) G01F 23/02 (2006.01)
G01D 11/26 (2006.01)
F23M 7/00 (2006.01)
(21) 429949 (22)
2019 05 16
(72) MARYNOWSKI WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) MARYNOWSKI WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(54) Wziernik z wycieraczką, zwłaszcza dla ciśnieniowych zbiorników, reaktorów i urządzeń procesowych
(B1) (11) 237684
(41) 2020 11 30
(51) G01N 21/41 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
(21) 429994 (22)
2019 05 21
(72) ZIEMCZONOK MICHAŁ, Warszawa (PL); KUŚ ARKADIUSZ,
Warszawa (PL); KUJAWIŃSKA MAŁGORZATA, Łomianki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Wzorzec rozkładu współczynnika załamania
(B1) (11) 237727
(41) 2017 07 31
(51) G01N 33/24 (2006.01)
(21) 418845 (22)
2015 06 17
(30) 201510037370.7 2015 01 23
CN
(86) 2015 06 17
PCT/CN15/81603
(87) 2016 07 28
WO16/115816
(72)	LI WENPING, Xuzhou (CN); GUAN YUNZHANG, Xuzhou (CN);
CHAI HUICHAN, Xuzhou (CN); LIU RUIXIN, Xuzhou (CN);
QIAO WEI, Xuzhou (CN); HU DONGXIANG, Xuzhou (CN);
WANG ZONGSHENG, XuzhouXuzhou (CN);
LIU QIANGQIANG, Xuzhou (CN)
(73) CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY,
Xuzhou (CN)
(54) Sposób określania indeksów rozróżnienia strukturalnego górnych stref wypełnienia wapienia ordowiku
(B1) (11) 237695
(41) 2020 09 21
(51) G01N 33/24 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
G01N 19/10 (2006.01)
(21) 433101 (22)
2020 02 28

(72) KAFARSKI MARCIN, Lublin (PL); LEWANDOWSKI ARKADIUSZ,
Warszawa (PL); SZYPŁOWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
WILCZEK ANDRZEJ, Stasin (PL); SKIERUCHA WOJCIECH, Lublin (PL);
WOSZCZYK ALEKSANDRA, Lublin (PL); SZEREMENT JUSTYNA,
Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru wilgotności gleby w okolicach systemu
korzeniowego rośliny i sposób pomiaru
(B1) (11) 237662
(41) 2020 12 28
(51) G01S 13/56 (2006.01)
(21) 430319 (22)
2019 06 21
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL);
WÓJCIK DARIUSZ, Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL);
NOGA ARTUR, Praszka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wielokanałowy układ mikrofalowy z przemianą częstotliwości
do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania
zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
(B1) (11) 237663
(41) 2020 12 28
(51) G01S 13/56 (2006.01)
(21) 430320 (22)
2019 06 21
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); WÓJCIK DARIUSZ,
Gliwice (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR,
Praszka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wielokanałowy mikrofalowy układ do nadzoru pomieszczeń
chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia
obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
(B1) (11) 237746
(41) 2020 03 23
(51) G01T 1/167 (2006.01)
G01T 1/178 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
(21) 427070 (22)
2018 09 14
(72)	NOWAK JAKUB, Andrychów (PL); MACUDA JAN, Kraków (PL);
LISZKA KRYSTIAN, Wieliczka (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu
Pb-210 na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów gazu oraz układ urządzeń do oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu Pb-210 na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza
w bateriach filtroseparatorów
(B1) (11) 237680
(41) 2020 01 02
(51) G02F 1/13 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
G02F 1/1343 (2006.01)
G02F 1/295 (2006.01)
(21) 426030 (22)
2018 06 22
(72)	LAUDYN URSZULA, Warszawa (PL); KWAŚNY MICHAŁ,
Warszawa (PL); KLUS BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób indukowania falowodu optycznego w homogenicznej
komórce ciekłokrystalicznej wypełnionej nematycznym ciekłym
kryształem
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 237740
(41) 2020 01 13
G10D 11/00 (2006.01)
426212 (22)
2018 07 04
WIERCIŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
WIERCIŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
Pudło rezonujące do akordeonu

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 237660
(41) 2020 11 30
(51) H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 430000 (22)
2019 05 22
(72) MISTEWICZ KRYSTIAN, Siemianowice Śląskie (PL);
KOZIOŁ MATEUSZ, Tychy (PL); JESIONEK MARCIN, Katowice (PL);
NOWAK MARIAN, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania generatora piroelektrycznego
(B1) (11) 237725
(41) 2017 03 27
(51) H01M 4/06 (2006.01)
H01M 6/52 (2006.01)
(21) 417569 (22)
2014 07 18
(30) 2013-187922
2013 09 11
JP
2013-199553
2013 09 26
JP
(86) 2014 07 18
PCT/JP14/03820
(87) 2015 03 19
WO15/037174
(72) MUKAI YASUO, Osaka (JP); INOKUCHI KOJI, Osaka (JP)
(73) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.,
Osaka (JP)
(54) Sposób wytwarzania dodatniej elektrody do suchej baterii
manganowej
(B1) (11) 237685
(41) 2020 10 05
(51) H03H 7/48 (2006.01)
H01P 1/10 (2006.01)
(21) 432350 (22)
2019 12 31
(72)	GÓRALCZYK MARCIN, Wysokie Mazowieckie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Dzielnik mikrofalowy trójdrożny

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01N 27/00 (2006.01)
A01N 55/10 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/155 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A41D 20/00 (2006.01)
A43D 25/20 (2006.01)
A47B 31/02 (2006.01)
A47F 5/08 (2006.01)
A47F 13/08 (2006.01)
A47G 33/00 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/74 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)

237737
237737*
237738
237738*
237716
237716*
237716*
237716*
237717
237717*
237717*
237717*
237672
237742
237682*
237728
237728*
237694*
237730
237717*
237657
237657*
237739

A61K 31/662 (2006.01)
A61K 35/56 (2015.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61L 15/34 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
A63C 10/02 (2012.01)
A63C 10/20 (2012.01)
A63C 10/00 (2012.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B01D 36/00 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01D 53/81 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)

237652
237653
237651*
237730*
237666
237666*
237717*
237739*
237652*
237653*
237651*
237686
237686*
237686*
237677
237677*
237671*
237694*
237696
237696*
237697
237697*
237700*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

B21B 1/28 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21D 24/16 (2006.01)
B21D 51/18 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21J 5/08 (2006.01)
B21J 9/06 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B21J 5/08 (2006.01)
B21K 1/12 (2006.01)
B21K 1/06 (2006.01)
B21K 5/04 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B23K 5/12 (2006.01)
B24B 21/00 (2006.01)
B25B 13/00 (2006.01)
B25B 13/02 (2006.01)
B29B 9/08 (2006.01)
B29B 9/16 (2006.01)
B29C 65/36 (2006.01)
B29C 48/03 (2019.01)
B29C 47/02 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B30B 11/28 (2006.01)
B30B 3/02 (2006.01)
B30B 15/08 (2006.01)
B32B 21/08 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B60R 9/058 (2006.01)
B60T 8/24 (2006.01)
B60T 8/1755 (2006.01)
B64C 27/28 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B65B 67/12 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
B65D 35/12 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65G 67/04 (2006.01)
B65G 67/20 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B66F 9/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/22 (2017.01)
C01F 1/00 (2006.01)
C02F 1/68 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C04B 35/468 (2006.01)
C04B 35/46 (2006.01)
C05C 1/02 (2006.01)
C05C 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 1/08 (2006.01)

237690
237734
237690*
237682
237734*
237655
237655*
237656*
237656*
237655*
237656
237656*
237654*
237654*
237675
237691
237691*
237721*
237721*
237715
237713*
237714*
237714*
237721
237721*
237721*
237679
237679*
237679*
237679*
237679*
237679*
237679*
237713
237713*
237713*
237741
237676
237676*
237688
237688*
237688*
237728*
237682*
237714
237654*
237745
237745*
237724*
237745*
237722*
237660*
237683
237671
237671*
237718
237718*
237719
237719*
237720
237720*
237726
237726*
237664
237664*
237664*
237664*

C07C 5/22 (2006.01)
C07C 5/25 (2006.01)
C07C 5/29 (2006.01)
C07C 13/40 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C07C 255/01 (2006.01)
C07C 51/54 (2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
C07C 227/14 (2006.01)
C07C 59/84 (2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
C07C 227/14 (2006.01)
C07C 57/30 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07F 9/02 (2006.01)
C07F 9/90 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
C07K 14/01 (2006.01)
C08C 4/00 (2006.01)
C08C 19/00 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C08J 3/22 (2006.01)
C08K 9/02 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09B 45/28 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 167/08 (2006.01)
C09J 5/06 (2006.01)
C10B 49/16 (2006.01)
C10B 49/16 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C10G 25/05 (2006.01)
C10K 1/08 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
C12N 15/01 (2006.01)
C12N 3/00 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)

237700
237700*
237700*
237700*
237731
237731*
237661
237698
237698*
237698*
237699
237699*
237699*
237651
237731*
237731*
237701
237703
237704
237705
237706
237707
237708
237702
237709*
237710*
237711*
237722
237722*
237742*
237742*
237731*
237679*
237673
237673*
237679*
237673*
237673*
237673*
237673*
237669
237670
237687
237748
237748*
237748*
237679*
237743
237744
237735
237689
237732
237692*
237693*
237722*
237668
237668*
237701*
237703*
237704*
237705*
237706*
237707*
237708*
237702*
237709
237710
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021
1

2

1

2

1

2

1

2

C12P 33/06 (2006.01)
C12Q 1/689 (2018.01)
C12Q 1/682 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C23C 22/03 (2006.01)
C25D 11/26 (2006.01)
C25D 9/06 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E06B 9/165 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
F01B 25/02 (2006.01)
F02D 45/00 (2006.01)
F02D 41/00 (2006.01)
F02D 43/00 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
F02M 39/00 (2006.01)
F02M 61/16 (2006.01)
F02M 59/44 (2006.01)
F04B 51/00 (2006.01)
F04B 35/00 (2006.01)
F04D 25/00 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F16K 24/04 (2006.01)
F16K 17/19 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F17C 1/10 (2006.01)
F17C 3/12 (2006.01)
F17D 3/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)

237711
237729
237729*
237733
237733*
237701*
237703*
237704*
237705*
237706*
237707*
237708*
237702*
237709*
237710*
237711*
237667
237667*
237667*
237666*
237666*
237666*
237736
237736*
237736*
237747
237656*
237724
237724*
237659*
237678
237678*
237678*
237674
237674*
237674*
237674*
237674*
237659
237659*
237712
237665
237665*
237665*
237654
237654*
237665*
237694*

F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/02 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/02 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23M 7/00 (2006.01)
F25B 9/00 (2006.01)
F25B 49/02 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
G01D 11/26 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
G01M 15/08 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01N 21/41 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
G01N 19/10 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01T 1/167 (2006.01)
G01T 1/178 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G02C 7/14 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
G02F 1/1343 (2006.01)
G02F 1/295 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G05B 1/00 (2006.01)
G05D 23/30 (2006.01)
G05D 16/08 (2006.01)
G10D 11/00 (2006.01)
H01F 1/153 (2006.01)
H01G 4/12 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
H01M 4/06 (2006.01)
H01M 6/52 (2006.01)
H01P 1/10 (2006.01)
H03H 7/48 (2006.01)
H05B 7/16 (2006.01)

237692
237692*
237693
237693*
237694*
237694
237694*
237658*
237681
237681*
237723
237723*
237723*
237658*
237658
237678*
237684*
237684
237727
237695
237695*
237695*
237746*
237662
237663
237746
237746*
237746*
237672*
237680
237680*
237680*
237680*
237724*
237724*
237715*
237665*
237740
237667*
237726*
237660
237660*
237725
237725*
237685*
237685
237742*

237671
237672
237673
237674
237675
237676
237677
237678
237679
237680
237681
237682
237683
237684
237685
237686
237687
237688
237689
237690
237691
237692
237693
237694
237695
237696
237697
237698
237699
237700
237701
237702
237703
237704
237705
237706
237707
237708
237709

C01F 1/00 (2006.01)
A41D 20/00 (2006.01)
C08J 3/22 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
B24B 21/00 (2006.01)
B60T 8/24 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
F02D 45/00 (2006.01)
B32B 21/08 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
F25B 9/00 (2006.01)
B21D 51/18 (2006.01)
C01B 32/22 (2017.01)
G01N 21/41 (2006.01)
H03H 7/48 (2006.01)
A63C 10/02 (2012.01)
C09B 45/28 (2006.01)
B64C 27/28 (2006.01)
C10G 25/05 (2006.01)
B21B 1/28 (2006.01)
B25B 13/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)

237710
237711
237712
237713
237714
237715
237716
237717
237718
237719
237720
237721
237722
237723
237724
237725
237726
237727
237728
237729
237730
237731
237732
237733
237734
237735
237736
237737
237738
237739
237740
237741
237742
237743
237744
237745
237746
237747
237748

C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B65D 35/12 (2006.01)
B29C 65/36 (2006.01)
A01N 27/00 (2006.01)
A23L 33/12 (2016.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
B30B 11/28 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
H01M 4/06 (2006.01)
C04B 35/468 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
A47F 5/08 (2006.01)
C12Q 1/689 (2018.01)
A61F 13/00 (2006.01)
C07C 43/20 (2006.01)
C10K 1/08 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B21B 27/02 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
G10D 11/00 (2006.01)
B60R 9/058 (2006.01)
A43D 25/20 (2006.01)
C10B 49/16 (2006.01)
C10B 49/16 (2006.01)
B65G 67/04 (2006.01)
G01T 1/167 (2006.01)
E06B 9/165 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

1

2

1

237651
237652
237653
237654
237655
237656
237657
237658
237659
237660

C07D 471/08 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61K 35/56 (2015.01)
F17C 1/10 (2006.01)
B21J 5/08 (2006.01)
B21K 1/06 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
G01F 23/02 (2006.01)
F04B 35/00 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)

237661
237662
237663
237664
237665
237666
237667
237668
237669
237670

Symbol
MKP
2

C07C 51/54 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
G01S 13/56 (2006.01)
C05C 1/02 (2006.01)
F16K 24/04 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C12N 3/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 406145
(A1) (21) 406260
(A1) (21) 409029
(A1) (21) 409567
(A1) (21) 410082
(A1) (21) 411679
(A1) (21) 411850
(A1) (21) 414562
(A1) (21) 414897
(A1) (21) 415958
(A1) (21) 416293
(A1) (21) 416294
(A1) (21) 416832
(A1) (21) 417088
(A1) (21) 417373
(A1) (21) 417415
(A1) (21) 417538
(A1) (21) 418657

11/2015
12/2015
03/2016
07/2016
10/2016
20/2016
21/2016
10/2017
12/2017
16/2017
19/2017
19/2017
22/2017
24/2017
26/2016
25/2017
26/2017
06/2018

(A1) (21) 419604
(A1) (21) 419946
(A1) (21) 420297
(A1) (21) 420438
(A1) (21) 420479
(A1) (21) 420603
(A1) (21) 420939
(A1) (21) 421139
(A1) (21) 421166
(A1) (21) 421404
(A1) (21) 424075
(A1) (21) 424288
(A1) (21) 424914
(A1) (21) 424938
(A1) (21) 425628
(A1) (21) 425806
(A1) (21) 427110

12/2018
14/2018
16/2018
24/2017
18/2018
18/2018
20/2018
21/2018
21/2018
23/2018
20/2019
16/2019
20/2019
20/2019
25/2019
26/2019
16/2019

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

14 11 2018
09 12 2020
01 07 2020
01 07 2020
04 11 2020
18 11 2020
17 06 2020
11 11 2020
27 03 2013
03 06 2015
04 11 2020
20 03 2013
09 12 2020
09 12 2020
24 08 2016
30 12 2020
25 03 2015
08 07 2020
08 07 2020
07 01 2015
23 12 2020
16 12 2020
24 06 2020
24 06 2020
10 12 2014
02 12 2020
06 01 2021
25 11 2020
17 06 2020
18 11 2020
09 12 2020
03 06 2015
17 06 2020
11 11 2020
07 10 2020
11 11 2020
16 09 2020
04 11 2020
30 12 2020
09 03 2016
11 11 2020
09 12 2020
18 11 2020
30 12 2020
13 01 2021
14 10 2020
25 11 2020
25 11 2020
21 10 2020
04 10 2017
09 12 2020
28 10 2020
07 10 2020

2018/46	EP 1866451 B1
2020/50	EP 2079771 B1
2020/27	EP 2114129 B1
2020/27	EP 2114129 B1
2020/45	EP 2134995 B1
2020/47	EP 2149105 B1
2020/25	EP 2235000 B1
2020/46	EP 2242566 B1
2013/13	EP 2274485 B1
2015/23	EP 2285612 B1
2020/45	EP 2330223 B1
2013/12	EP 2347163 B1
2020/50	EP 2349132 B1
2020/50	EP 2356914 B1
2016/34	EP 2398853 B1
2020/53	EP 2412831 B1
2015/13	EP 2480484 B1
2020/28	EP 2508038 B1
2020/28	EP 2508038 B1
2015/02	EP 2509889 B1
2020/52	EP 2535583 B1
2020/51	EP 2545939 B1
2020/26	EP 2547325 B1
2020/26	EP 2547325 B1
2014/50	EP 2559332 B1
2020/49	EP 2576749 B1
2021/01	EP 2603987 B1
2020/48	EP 2616562 B1
2020/25	EP 2621704 B1
2020/47	EP 2663534 B1
2020/50	EP 2698350 B1
2015/23	EP 2709774 B1
2020/25	EP 2731591 B1
2020/46	EP 2732197 B1
2020/41	EP 2741841 B1
2020/46	EP 2749905 B1
2020/38	EP 2750725 B1
2020/45	EP 2760205 B1
2020/53	EP 2768238 B1
2016/10	EP 2783819 B1
2020/46	EP 2787728 B1
2020/50	EP 2799414 B1
2020/47	EP 2806968 B1
2020/53	EP 2823661 B1
2021/02	EP 2825061 B1
2020/42	EP 2834413 B1
2020/48	EP 2845674 B1
2020/48	EP 2849725 B1
2020/43	EP 2852708 B1
2017/40	EP 2864470 B1
2020/50	EP 2865437 B1
2020/44	EP 2877155 B1
2020/41	EP 2877285 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

21 10 2020
11 11 2020
11 11 2020
04 11 2020
25 11 2020
02 12 2020
16 12 2020
05 08 2020
02 12 2020
02 12 2020
02 09 2020
11 11 2020
16 12 2020
11 11 2020
28 10 2020
07 10 2020
07 10 2020
21 10 2020
25 11 2020
04 11 2020
11 11 2020
02 12 2020
02 12 2020
23 12 2020
28 10 2020
09 12 2020
11 11 2020
02 12 2020
23 08 2017
05 08 2020
18 11 2020
14 10 2020
02 12 2020
20 01 2021
30 12 2020
30 12 2020
04 11 2020
18 11 2020
28 10 2020
04 11 2020
09 12 2020
09 12 2020
07 10 2020
04 11 2020
04 11 2020
18 11 2020
25 11 2020
11 11 2020
14 10 2020
09 12 2020
12 08 2020
19 08 2020
11 11 2020
15 07 2020
28 10 2020
02 12 2020
09 12 2020
14 10 2020
07 10 2020
04 11 2020
30 12 2020
06 01 2021
09 12 2020
11 11 2020
08 04 2020
28 10 2020
28 10 2020

15
2020/43	EP 2877548 B1
2020/46	EP 2880318 B1
2020/46	EP 2888037 B1
2020/45	EP 2889075 B1
2020/48	EP 2896072 B1
2020/49	EP 2898161 B1
2020/51	EP 2904025 B1
2020/32	EP 2908912 B1
2020/49	EP 2928533 B1
2020/49	EP 2943346 B1
2020/36	EP 2944314 B1
2020/46	EP 2951037 B1
2020/51	EP 2959427 B1
2020/46	EP 2968320 B1
2020/44	EP 2975229 B1
2020/41	EP 2989269 B1
2020/41	EP 2998388 B1
2020/43	EP 3002830 B1
2020/48	EP 3019276 B1
2020/45	EP 3019367 B1
2020/46	EP 3035965 B1
2020/49	EP 3043814 B1
2020/49	EP 3053512 B1
2020/52	EP 3054837 B1
2020/44	EP 3059057 B1
2020/50	EP 3063002 B1
2020/46	EP 3064704 B1
2020/49	EP 3066047 B1
2017/34	EP 3066223 B1
2020/32	EP 3073304 B1
2020/47	EP 3077602 B1
2020/42	EP 3086410 B1
2020/49	EP 3088800 B1
2021/03	EP 3092966 B1
2020/53	EP 3098209 B1
2020/53	EP 3099159 B1
2020/45	EP 3100523 B1
2020/47	EP 3102498 B1
2020/44	EP 3102949 B1
2020/45	EP 3106157 B1
2020/50	EP 3112341 B1
2020/50	EP 3116587 B1
2020/41	EP 3118008 B1
2020/45	EP 3121640 B1
2020/45	EP 3133880 B1
2020/47	EP 3133961 B1
2020/48	EP 3139147 B1
2020/46	EP 3142812 B1
2020/42	EP 3151101 B1
2020/50	EP 3157508 B1
2020/33	EP 3159824 B1
2020/34	EP 3164363 B1
2020/46	EP 3168692 B1
2020/29	EP 3171640 B1
2020/44	EP 3172991 B1
2020/49	EP 3178022 B1
2020/50	EP 3182794 B1
2020/42	EP 3186053 B1
2020/41	EP 3186241 B1
2020/45	EP 3191352 B1
2020/53	EP 3191515 B1
2021/01	EP 3193274 B1
2020/50	EP 3193696 B1
2020/46	EP 3197273 B1
2020/15	EP 3204249 B1
2020/44	EP 3215127 B1
2020/44	EP 3217622 B1

16
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021
16 12 2020
04 11 2020
06 01 2021
23 12 2020
25 11 2020
25 11 2020
21 10 2020
14 10 2020
04 11 2020
14 10 2020
13 01 2021
23 12 2020
14 10 2020
09 12 2020
30 09 2020
18 11 2020
25 11 2020
09 12 2020
11 11 2020
28 10 2020
07 10 2020
11 11 2020
28 10 2020
07 10 2020
21 10 2020
02 12 2020
23 12 2020
11 11 2020
10 06 2020
11 11 2020
21 10 2020
08 07 2020
18 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
16 12 2020
02 12 2020
13 01 2021
18 11 2020
02 12 2020
18 11 2020
02 12 2020
16 12 2020
18 11 2020
11 11 2020
11 11 2020
16 12 2020
14 10 2020
14 10 2020
06 01 2021
11 11 2020
21 10 2020
14 10 2020
02 12 2020
11 11 2020
02 12 2020
18 11 2020
16 09 2020
30 12 2020
07 10 2020
04 11 2020
28 10 2020
21 10 2020
11 11 2020
02 12 2020
06 01 2021
02 12 2020

2020/51	EP 3219727 B1
2020/45	EP 3221349 B1
2021/01	EP 3226016 B1
2020/52	EP 3226327 B1
2020/48	EP 3228271 B1
2020/48	EP 3232023 B1
2020/43	EP 3234058 B1
2020/42	EP 3234608 B1
2020/45	EP 3236788 B1
2020/42	EP 3243998 B1
2021/02	EP 3244475 B1
2020/52	EP 3248224 B1
2020/42	EP 3249748 B1
2020/50	EP 3252413 B1
2020/40	EP 3253692 B1
2020/47	EP 3255720 B1
2020/48	EP 3256337 B1
2020/50	EP 3264004 B1
2020/46	EP 3269221 B1
2020/44	EP 3273938 B1
2020/41	EP 3274214 B1
2020/46	EP 3275324 B1
2020/44	EP 3275438 B1
2020/41	EP 3278972 B1
2020/43	EP 3280381 B1
2020/49	EP 3280833 B1
2020/52	EP 3281247 B1
2020/46	EP 3282988 B1
2020/24	EP 3283705 B1
2020/46	EP 3286438 B1
2020/43	EP 3287421 B1
2020/28	EP 3290563 B1
2020/47	EP 3294916 B1
2020/45	EP 3296569 B1
2020/45	EP 3297397 B1
2020/51	EP 3306709 B1
2020/49	EP 3312112 B1
2021/02	EP 3313490 B1
2020/47	EP 3319148 B1
2020/49	EP 3321216 B1
2020/47	EP 3323755 B1
2020/49	EP 3323790 B1
2020/51	EP 3323919 B1
2020/47	EP 3325011 B1
2020/46	EP 3327153 B1
2020/46	EP 3333275 B1
2020/51	EP 3334598 B1
2020/42	EP 3337619 B1
2020/42	EP 3341549 B1
2021/01	EP 3343675 B1
2020/46	EP 3344435 B1
2020/43	EP 3344654 B1
2020/42	EP 3346572 B1
2020/49	EP 3347934 B1
2020/46	EP 3350180 B1
2020/49	EP 3351520 B1
2020/47	EP 3351526 B1
2020/38	EP 3354799 B1
2020/53	EP 3355389 B1
2020/41	EP 3357527 B1
2020/45	EP 3358258 B1
2020/44	EP 3363059 B1
2020/43	EP 3368143 B1
2020/46	EP 3368613 B1
2020/49	EP 3369230 B1
2021/01	EP 3370282 B1
2020/49	EP 3371418 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

08 07 2020
21 10 2020
09 12 2020
04 11 2020
04 11 2020
14 10 2020
11 11 2020
25 11 2020
09 09 2020
04 11 2020
20 01 2021
23 09 2020
11 11 2020
25 11 2020
04 11 2020
06 01 2021
11 11 2020
04 11 2020
02 12 2020
18 11 2020
02 12 2020
04 11 2020
06 01 2021
04 11 2020
18 11 2020
11 11 2020
02 09 2020
02 12 2020
28 10 2020
09 12 2020
02 12 2020
18 11 2020
09 12 2020
02 12 2020
13 01 2021
14 10 2020
04 11 2020
16 12 2020
11 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
18 11 2020
07 10 2020
04 11 2020
30 12 2020
20 05 2020
30 12 2020
30 12 2020
04 11 2020
25 11 2020
09 12 2020
25 11 2020
07 10 2020
06 01 2021
02 12 2020
14 10 2020
18 11 2020
27 01 2021
06 01 2021
09 12 2020
11 11 2020
09 09 2020
09 09 2020
11 11 2020
11 11 2020
21 10 2020
04 11 2020

2020/28	EP 3372523 B1
2020/43	EP 3377059 B1
2020/50	EP 3377568 B1
2020/45	EP 3378446 B1
2020/45	EP 3385945 B1
2020/42	EP 3393688 B1
2020/46	EP 3396669 B1
2020/48	EP 3397620 B1
2020/37	EP 3398270 B1
2020/45	EP 3399580 B1
2021/03	EP 3400342 B1
2020/39	EP 3401599 B1
2020/46	EP 3410810 B1
2020/48	EP 3411439 B1
2020/45	EP 3415134 B1
2021/01	EP 3416740 B1
2020/46	EP 3417053 B1
2020/45	EP 3419366 B1
2020/49	EP 3422926 B1
2020/47	EP 3423535 B1
2020/49	EP 3423629 B1
2020/45	EP 3424339 B1
2021/01	EP 3425011 B1
2020/45	EP 3426094 B1
2020/47	EP 3428358 B1
2020/46	EP 3430915 B1
2020/36	EP 3432887 B1
2020/49	EP 3434695 B1
2020/44	EP 3436739 B1
2020/50	EP 3437670 B1
2020/49	EP 3438096 B1
2020/47	EP 3438700 B1
2020/50	EP 3439860 B1
2020/49	EP 3447037 B1
2021/02	EP 3448035 B1
2020/42	EP 3449059 B1
2020/45	EP 3450279 B1
2020/51	EP 3451550 B1
2020/46	EP 3453060 B1
2020/45	EP 3455216 B1
2020/45	EP 3459771 B1
2020/47	EP 3476630 B1
2020/41	EP 3480273 B1
2020/45	EP 3481200 B1
2020/53	EP 3483087 B1
2020/21	EP 3484591 B1
2020/53	EP 3485250 B1
2020/53	EP 3487818 B1
2020/45	EP 3489536 B1
2020/48	EP 3490791 B1
2020/50	EP 3492777 B1
2020/48	EP 3494960 B1
2020/41	EP 3497290 B1
2021/01	EP 3497760 B1
2020/49	EP 3498442 B1
2020/42	EP 3498915 B1
2020/47	EP 3500113 B1
2021/04	EP 3508461 B1
2021/01	EP 3509155 B1
2020/50	EP 3510102 B1
2020/46	EP 3511213 B1
2020/37	EP 3515077 B1
2020/37	EP 3515078 B1
2020/46	EP 3517672 B1
2020/46	EP 3519312 B1
2020/43	EP 3519630 B1
2020/45	EP 3519645 B1

Nr 10/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

18 11 2020
25 11 2020
28 10 2020
28 10 2020
09 12 2020
11 11 2020
09 12 2020
11 11 2020
18 11 2020
18 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
04 11 2020
29 07 2020
30 12 2020
16 12 2020
18 11 2020
11 11 2020
11 11 2020
14 10 2020
14 10 2020
04 11 2020
18 11 2020
28 10 2020
04 11 2020
18 11 2020
11 11 2020
16 12 2020
16 12 2020
21 10 2020
28 10 2020
25 11 2020
18 11 2020
02 12 2020
13 01 2021
09 12 2020
28 10 2020
11 11 2020
16 12 2020
16 12 2020
30 12 2020
18 11 2020
06 01 2021
16 12 2020
11 11 2020
09 12 2020
27 01 2021
11 11 2020
30 12 2020
11 11 2020
28 10 2020
28 10 2020
06 01 2021
03 02 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/47	EP 3520758 B1
2020/48	EP 3523532 B1
2020/44	EP 3527263 B1
2020/44	EP 3527928 B1
2020/50	EP 3529388 B1
2020/46	EP 3529938 B1
2020/50	EP 3532286 B1
2020/46	EP 3532411 B1
2020/47	EP 3532678 B1
2020/47	EP 3533351 B1
2020/45	EP 3537932 B1
2020/45	EP 3538405 B1
2020/45	EP 3540331 B1
2020/31	EP 3540621 B1
2020/53	EP 3541689 B1
2020/51	EP 3542764 B1
2020/47	EP 3546858 B1
2020/46	EP 3547841 B1
2020/46	EP 3549256 B1
2020/42	EP 3553477 B1
2020/42	EP 3553477 B1
2020/45	EP 3554121 B1
2020/47	EP 3555037 B1
2020/44	EP 3555105 B1
2020/45	EP 3555397 B1
2020/47	EP 3558605 B1
2020/46	EP 3562964 B1
2020/51	EP 3564077 B1
2020/51	EP 3564787 B1
2020/43	EP 3565714 B1
2020/44	EP 3567034 B1
2020/48	EP 3568024 B1
2020/47	EP 3568617 B1
2020/49	EP 3569369 B1
2021/02	EP 3570349 B1
2020/50	EP 3572495 B1
2020/44	EP 3575517 B1
2020/46	EP 3585761 B1
2020/51	EP 3587301 B1
2020/51	EP 3589926 B1
2020/53	EP 3592620 B1
2020/47	EP 3598883 B1
2021/01	EP 3600865 B1
2020/51	EP 3607374 B1
2020/46	EP 3611423 B1
2020/50	EP 3627594 B1
2021/04	EP 3637577 B1
2020/46	EP 3638370 B1
2020/53	EP 3653736 B1
2020/46	EP 3656869 B1
2020/44	EP 3681864 B1
2020/44	EP 3681864 B1
2021/01	EP 3682359 B1
2021/05	EP 3758380 B1

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

1992776
1992819
1994216
1994926
1995745

2019 04 25
2019 05 12
2019 03 01
2019 05 23
2019 05 21

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości

(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

1995901
1996273
1996382
1996652
1997211
1997277
1998659
1998762
1998805
1998941
1998944
1998965
1999114
1999157
1999254
2000123
2000358
2000359
2000488
2000610
2001305
2001445
2001633
2001684
2001704
2001961
2001985
2001986
2003375
2004081
2004185
2004703
2004791
2005530
2005701
2006100
2006107
2006453
2006600
2007191
2007386
2007434
2007495
2007501
2007505
2007524
2007863
2008780
2009351
2009581
2009807
2009875
2010133
2010447
2010531
2010713
2010758
2011390
2011497
2011605
2011612
2011766
2011818
2012941
2013204
2013283
2013564

17
2019 05 16
2019 03 20
2019 03 14
2019 03 20
2019 03 16
2019 03 19
2019 03 28
2019 03 15
2019 03 20
2019 03 29
2019 03 21
2019 03 14
2019 03 12
2019 03 19
2019 03 27
2019 04 15
2019 05 30
2019 05 30
2019 06 04
2019 06 04
2019 03 15
2019 03 16
2019 03 29
2019 03 15
2019 02 21
2019 04 03
2019 03 07
2019 03 07
2019 06 12
2019 03 16
2019 02 15
2019 04 19
2019 03 07
2019 03 22
2019 04 03
2019 06 17
2019 06 17
2019 06 19
2019 06 22
2019 03 23
2019 04 19
2019 03 26
2019 03 30
2019 02 22
2019 04 03
2019 04 05
2019 04 16
2019 03 07
2019 06 19
2019 06 26
2019 03 18
2019 06 29
2019 03 29
2019 04 03
2019 04 25
2019 03 09
2019 04 11
2019 07 03
2019 02 27
2019 07 01
2019 07 03
2019 06 15
2019 07 05
2019 04 03
2019 03 23
2019 04 26
2019 04 17

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2013861
2014037
2014105
2014490
2015689
2015920
2015954
2016108
2017352
2018102
2018131
2018232
2018450
2018475
2019176

2019 04 20
2019 04 17
2019 05 02
2019 07 13
2019 05 08
2019 05 07
2019 05 11
2019 04 16
2019 07 16
2019 03 29
2019 03 30
2019 05 01
2019 05 11
2019 05 10
2019 07 23

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1676056 A. Wykreślono: GKN Driveline International
GmbH, Lohmar, Niemcy Wpisano: GKN Automotive Limited, Birmingham, Wielka Brytania
(11) 1694576 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 1723262 A. Wykreślono: Eikon Technologies Holding
S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: Jasopels A/S, Bording,
Dania
(11) 1802196 A. Wykreślono: Bionext, Rosieres, Belgia Wpisano: LESAFFRE ET COMPAGNIE, Paryż, Francja
(11) 1751111 A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(11) 1787961 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1838472 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 1908334 A. Wykreślono: Guardian Industries Corp.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Guardian
Glass, LLC., Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1971588 A. Wykreślono: QBiotics Limited, Yungaburra,
Australia Wpisano: QBiotics Pty Ltd, Brisbane, Australia

(11) 2178771 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
(11) 2207550
A. Wykreślono: Actelion Pharmaceuticals
Ltd., Allschwil, Szwajcaria Wpisano: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(11) 2220322 A. Wykreślono: Guardian IG, LLC, Sun Prairie, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Guardian Glass, LLC.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2133084 A. Wykreślono: Shire Biopharmaceuticals Holdings Ireland Limited, St Helier, Wielka Brytania Wpisano: Takeda
Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia
(11) 2297340 A. Wykreślono: Oxford Biodynamics Limited,
Oxford, Wielka Brytania Wpisano: OXFORD BIODYNAMICS PLC,
Oxford, Wielka Brytania
(11) 2367434 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V.,
Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(11) 2367436
A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V.,
Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(11) 2367440
A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V.,
Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam,
Holandia
(11) 2367437 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V.,
Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2507533 A. Wykreślono: GKN Driveline International GmbH, Lohmar, Niemcy Wpisano: GKN Automotive Limited,
Birmingham, Wielka Brytania
(11) 2538915 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2577184 A. Wykreślono: Schletter GmbH, Kirchdorf,
Niemcy Wpisano: Schletter International B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 2689040 A. Wykreślono: Eikon Technologies Holding
S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: Jasopels A/S, Bording,
Dania
(11) 2861726 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2727472
A. Wykreślono: Palital GmbH & Co. KG,
Südlohn-Oeding, Niemcy Wpisano: Palital Holding B.V., Velddriel,
Holandia
(11) 2823113
A. Wykreślono: Schletter GmbH, Kirchdorf,
Niemcy Wpisano: Schletter International B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 2867310 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2890818 A. Wykreślono: Eikon Technologies Holding
S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: Jasopels A/S, Bording,
Dania
(11) 2890819 A. Wykreślono: Eikon Technologies Holding
S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: Jasopels A/S, Bording,
Dania
(11) 2922893 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2050689 A. Wykreślono: Infiana Germany GmbH & Co.
KG, Forchheim, Niemcy Wpisano: Loparex Germany GmbH & Co.
KG, Forchheim, Niemcy

(11) 2917179 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2173633 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

(11) 2925626 A. Wykreślono: Obrist Closures Switzerland
GmbH, Reinach, Szwajcaria Wpisano: GLC International S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
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(11) 2784232 A. Wykreślono: Tremco illbruck Produktion
GmbH, Bodenwöhr, Niemcy Wpisano: tremco illbruck GmbH, Bodenwöhr, Niemcy
(11) 2953989 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2983509 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3019633 A. Wykreślono: Eikon Technologies Holding
S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: Jasopels A/S, Bording,
Dania
(11) 3071618 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3074228 A. Wykreślono: Infiana Germany GmbH & Co.
KG, Forchheim, Niemcy Wpisano: Loparex Germany GmbH & Co.
KG, Forchheim, Niemcy
(11) 3115514 A. Wykreślono: Europoles GmbH & Co. KG,
Neumarkt, Niemcy Wpisano: FUCHS Europoles Besitz GmbH & Co.
KG, Berching, Niemcy
(11) 3156459 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3210592 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 3216442 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 2419585 Postanowiono sprostować oczywistą pomyłkę w opublikowanym tłumaczeniu patentu europejskiego
PL/EP 2419585 poprzez ponowną publikację całości tłumaczenia
(T3) (11) 2837185 Postanowiono sprostować oczywistą pomyłkę w opublikowanym tłumaczeniu patentu europejskiego
PL/EP.2837185 poprzez ponowną publikację całości tłumaczenia
(T3) (11) 3007925 Postanowiono sprostować oczywistą pomyłkę w opublikowanym tłumaczeniu patentu europejskiego
PL/EP 3007925 poprzez ponowną publikację całości tłumaczenia

Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 237311 (22) 2017 03 23 07/2021 (10%) 2020 11 23
(54) Sposób usuwania ołowiu z wodnego roztworu metali ciężkich
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) (11) 237312
(22) 2018 12 07 07/2021 (10%) 2020 12 29
(54) Modyfikowana polimerowa płyta okładzinowa
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237313
(22) 2018 12 07 07/2021 (10%) 2020 12 29
(54) Modyfikowana polimerowa płyta okładzinowa
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237314
(22) 2017 04 11 07/2021
(10%) 2021 01 15
(54) Urządzenie do aktywnej zmiany sztywności i eliminacji drgań
układu OUPN
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237315 (22) 2017 12 22 07/2021 (10%) 2021 01 15
(54) Sposób eliminacji składowej częstotliwości szumów z pomiarów sygnałów i filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237316
(22) 2018 06 25 07/2021 (10%) 2021 01 15
(54) Sposób odsalania wody z krystalizacją i układ do odsalania
wody z krystalizacją
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237317
(22) 2018 10 10 07/2021 (10%) 2021 01 15
(54) Sposób otrzymywania epoksydowanego oleju lnianego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237318
(22) 2018 11 13 07/2021 (10%) 2021 01 26
(54) Pochodna naproksenu i sposób wytwarzania pochodnej naproksenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237319
(22) 2017 12 22 07/2021 (10%) 2021 02 03
(54) Sposób eliminacji składowej częstotliwości szumów z sygnałów pomiarowych i filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 237320
(22) 2018 08 30 07/2021 (10%) 2021 01 29
(54) Układ siłowni ORC zasilany z dwóch różnotemperaturowych
źródeł ciepła
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) (11) 237321
(22) 2015 12 17 07/2021
(10%) 2021 02 17
(54) Sposób usuwania z wody sertraliny
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 237330
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-glukopiranozylo-3’,4’,5,7-tetrahydroksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237322
(22) 2018 03 06 07/2021
(10%) 2021 02 01
(54) Sposób naprawy płaskich nadproży ceglanych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 237331
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
(54) Sposób wytwarzania 7-acetamidoflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 237323
(22) 2018 05 11 07/2021
(10%) 2021 02 08
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanej celulozy bakteryjnej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin;
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
(B1) (11) 237324
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 5-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon
i sposób wytwarzania 5-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237325
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 2’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 2’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237326
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237327
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 3’-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 3’-hydroksy-4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237328
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 6-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 6-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237329
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 3-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3’,4’,5,7-tetrahydroksyflawon i sposób wytwarzania 3-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3’,4’,5,7-tetrahydroksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2021 01 04

(B1) (11) 237332
(22) 2018 03 19 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 4’-Hydroksy-7-acetamidoflawon i sposób wytwarzania 4’-hydroksy-7-acetamidoflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237333
(22) 2018 04 11 07/2021
(-)
2021 01 04
(54) 8-hydroksy-7-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawon
i sposób wytwarzania 8-hydroksy-7-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237334
(22) 2017 07 07 07/2021
(-)
2021 02 09
(54) 7-O-β-D-4'''-O-metylo-glukopiranozylo-3',5-dihydroksy-4'metoksyflawanon i 3'-O-β-D-4'''-O-metylo-glukopiranozylo5,7-dihydroksy-4'-metoksyflawanon i sposób jednoczesnego
otrzymywania 7-O-β-D-4'''-O-metylo-glukopiranozylo-3',5-dihydroksy-4'-metoksyflawanonu i 3'-O-β-D-4'''-O-metylo-glukopiranozylo-5,7-dihydroksy-4'-metoksyflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237335
(22) 2017 07 07 07/2021
(-)
2021 02 09
(54)
7-O-β-D-4’’-O-metylo-glukopiranozylo-4’,5-dihydroksyflawanon i sposób otrzymywania 7-O-β-D-4’’-O-metyloglukopiranozylo-4’,5-dihydroksyflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 237336
(22) 2016 06 09 07/2021
(-)
(54) Mieszarko-suszarka
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

2021 01 21

(B1) (11) 237337
(22) 2017 08 03 07/2021
(-)
2021 02 18
(54) Komora do pobierania próbek mieszaniny cząstek stałych rozproszonych w fazie ciekłej, reprezentatywnych pod względem rozkładu granulometrycznego
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) (11) 237338
(22) 2016 11 14 07/2021
(-)
2021 01 18
(54) Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
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PATENTY EUROPEJSKIE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 1557516 (22) 2004 12 07 12/2015
(-)
2021 04 08
(54) Mechanizm przesuwu do drzwi przesuwnych lub przesuwno-składanych
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co. KG
Industriestrasse 83-87
32139 Spenge, Niemcy
(T3) (11) 2248977 (22) 2010 04 26 04/2017
(54) Okucie prowadzące drzwi przesuwnych
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co. KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge, Niemcy

(-)

2021 04 09

(T3) (11) 2625362 (22) 2011 08 17 02/2017
(-)
2021 04 09
(54) Rolkowy prowadnik drzwi przesuwnych oraz układ rolkowego
prowadnika drzwi przesuwnych w meblu
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co. KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge, Niemcy

(T3) (11) 2627845 (22) 2011 10 13 12/2016
(54) OKUCIE DLA DRZWI PRZESUWNYCH
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co. KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge, Niemcy

21
(-)

2021 04 08

(T3) (11) 2891758 (22) 2010 04 26 01/2019
(-)
2021 04 12
(54) OKUCIE PROWADNICOWE DRZWI PRZESUWNYCH, DRZWI
PRZESUWNE I MEBEL Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co. KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge, Niemcy
(T3) (11) 3428336 (22) 2018 07 02 07/2021
(-)
2020 12 15
(54) Sposób traktowania wyrobów tekstylnych oraz pralka
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(71)

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

numer prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 71 928 do nr 71 973)

(Y1) (11) 71942
(41) 2020 11 02
(51) A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
(21) 128230
(22) 2019 04 26
(72) SIŃCZUK ANDRZEJ, Borzychy (PL)
(73) BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Węgrów (PL)
(54) Zespół wielozadaniowych wałów zębatych do obróbki gleby
(Y1) (11) 71943
(41) 2020 11 02
(51) A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
(21) 128231
(22) 2019 04 26
(72) SIŃCZUK ANDRZEJ, Borzychy (PL)
(73) BOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Węgrów (PL)
(54) Zespół wielozadaniowych wałów zębatych do obróbki gleby
(Y1) (11) 71952
(41) 2020 01 02
(51) A01G 9/029 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
(21) 128332
(22) 2019 06 10

(72) PADŁO MACIEJ, Wierzchosławice (PL); PADŁO MARCIN,
Wierzchosławice (PL)
(73) PADŁO MARCIN FLORAPOT, Wierzchosławice (PL)
(54) Doniczka na sadzonki
(Y1) (11) 71932
(41) 2020 10 19
(51) A01G 13/10 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
(21) 128182
(22) 2019 04 08
(72) PUSZ-GAJOS NATALIA, Warszawa (PL);
PUSZ JACEK, Warszawa (PL)
(73) PUSZ EWA FIRMA PRODUKCYJNA I HANDLOWA PUSZ,
Warszawa (PL)
(54) Ogranicznik półek dla małych zwierząt
(Y1) (11) 71967
(41) 2020 10 19
(51) A01K 61/17 (2017.01)
(21) 128185
(22) 2019 04 08
(72) ZAKĘŚ ZDZISŁAW, Olsztyn (PL); KREJSZEFF SŁAWOMIR,
Olsztyn (PL); DEMSKA-ZAKĘŚ KRYSTYNA, Olsztyn (PL)
(73) INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA
SAKOWICZA , Olsztyn (PL)
(54)	Gniazdo tarłowe dla sandacza
(Y1) (11) 71971
(41) 2020 12 28
(51) A61B 6/00 (2006.01)
A61B 6/08 (2006.01)
B25J 5/04 (2006.01)
H05G 1/02 (2006.01)
(21) 128361
(22) 2019 06 19
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(72) KŁODKOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL); MALINOWSKI TOMASZ,
Wrocław (PL); MARSZAŁEK KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Manipulator do przemieszczania i manewrowania lampą RTG
(Y1) (11) 71938
(41) 2020 10 19
(51) A61B 17/10 (2006.01)
(21) 128220
(22) 2019 04 18
(72) BRODACZEWSKI WIESŁAW, Brentford (GB); BRODACZEWSKI
KONRAD, Dublin (IE); PRZEKOPIŃSKI TOMASZ, Ząbki (PL)
(73) KONMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków (PL)
(54) Klipsownica laparoskopowa do zakładania klipsów chirurgicznych na strukturach tkankowych
(Y1) (11) 71956
(41) 2020 06 15
(51) A61M 13/00 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
(21) 128722
(22) 2019 11 14
(30) PUV 2018-35721 2018 12 10
CZ
(72) SUŠKA BŘETISLAV, Frýdlant nad Ostravicί (CZ)
(73) BIOOZON S.R.O., Frýdlant nad Ostravicί (CZ)
(54) Mobilne urządzenie terapeutyczno-dezynfekujące
(Y1) (11) 71957
(41) 2020 09 07
(51) B07B 4/06 (2006.01)
B07B 11/00 (2006.01)
(21) 128745
(22) 2019 11 26
(72) KULTYS MARCIN, Holendry Kozienickie (PL)
(73) KULTYS MARCIN, Holendry Kozienickie (PL)
(54) Urządzenie do rozdzielania ciał stałych
(Y1) (11) 71963
(41) 2020 12 28
(51) B08B 5/02 (2006.01)
(21) 128383
(22) 2019 06 27
(72)	ERNST ROBERT, Krapkowice (PL)
(73) WIETRZYK RADOSŁAW PPHU TECHMONT, Krapkowice (PL)
(54) Przenośna lanca pneumatyczna
(Y1) (11) 71954
(41) 2020 04 06
(51) B25B 15/00 (2006.01)
(21) 128424
(22) 2018 09 24
(72)	NOWIKOW JERZY, Huta Żabiowolska (PL);
MATUSIAK GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73)	HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska (PL)
(54)	Nasadka izolacyjna, zwłaszcza do prac pod napięciem
(Y1) (11) 71973
(41) 2020 12 28
(51) B25B 27/06 (2006.01)
B25B 27/08 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
(21) 128382
(22) 2019 06 27
(72)	GRYGIEL WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Ściągacz do opuszczenia kolumny antenowej
(Y1) (11) 71941
(41) 2020 11 02
(51) B27K 5/06 (2006.01)
B27K 1/02 (2006.01)
(21) 128229
(22) 2019 04 25
(72)	AUGUŚCIK LIPKA MARCIN, Lubasz (PL)
(73) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do uplastyczniania tarcicy
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(Y1) (11) 71935
(41) 2020 10 19
(51) B60G 11/28 (2006.01)
(21) 128206
(22) 2019 04 15
(72)	LADRA PIOTR, Ożarów (PL)
(73)	LADRA PIOTR, Ożarów (PL)
(54)	Łącznik dystansowy poduszki zawieszenia pneumatycznego
naczepy samochodowej
(Y1) (11) 71964
(41) 2019 09 09
(51) B60J 11/04 (2006.01)
B60J 11/00 (2006.01)
B60J 1/20 (2006.01)
(21) 127091
(22) 2018 03 05
(72) MAZUREK KRZYSZTOF, Knurów (PL); SZYGUŁA MAREK,
Gliwice (PL); TURCZYŃSKI KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Przeciwgradowe zabezpieczenie samochodu
(Y1) (11) 71962
(41) 2020 04 20
(51) B60P 7/04 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B60J 7/00 (2006.01)
(21) 127720
(22) 2018 10 15
(72) ZAWIESKA SŁAWOMIR WŁADYSŁAW, Siedlce (PL);
MARTYNIUK MICHAŁ, Zabłocie (PL)
(73) BOZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ujrzanów (PL)
(54) Wózek górny składanego dachu pojazdu ciężarowego
(Y1) (11) 71933
(41) 2020 10 19
(51) B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
(21) 128202
(22) 2019 04 15
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54)	Lampa zespolona
(Y1) (11) 71934
(41) 2020 10 19
(51) B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
(21) 128203
(22) 2019 04 15
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54)	Lampa zespolona
(Y1) (11) 71928
(41) 2020 10 19
(51) B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
(21) 128204
(22) 2019 04 15
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54)	Lampa zespolona
(Y1) (11) 71947
(41) 2020 11 16
(51) B60Q 1/26 (2006.01)
F21S 43/19 (2018.01)
(21) 128254
(22) 2019 05 06
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA , Godzikowice (PL)
(54)	Lampa tylna zespolona
(Y1) (11) 71939
(41) 2020 11 02
(51) B60Q 1/32 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
(21) 128225
(22) 2019 04 24
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(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54)	Lampa obrysowa

(73) PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE WISBERG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suszno (PL)
(54) Klamka dwuwarstwowa z zewnętrzną warstwą z czystej technicznie miedzi

(Y1) (11) 71955
(41) 2015 10 26
(51) B64D 47/00 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
(62) 407972
(21) 128453
(22) 2014 04 23
(72) CHMIELEWSKI JAROSŁAW, Rypin (PL)
(73) CHMIELEWSKI JAROSŁAW, Rypin (PL)
(54) Dronprojector

(Y1) (11) 71965
(41) 2019 12 02
(51) E05B 31/00 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
(21) 127682
(22) 2018 10 03
(30) 2018-35029U
2018 06 01
CZ
(72) REMEŇ ROMAN, Žiar nad Hronom (SK)
(73)	ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Zamek bębenkowy

(Y1) (11) 71949
(41) 2020 11 16
(51) B65F 1/00 (2006.01)
(21) 128266
(22) 2019 05 13
(72)	NOWIŃSKI ŁUKASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie do odbioru stałych odpadów komunalnych o kształcie walcowym, zwłaszcza pojemników ze szkła, PET i Al

(Y1) (11) 71966
(41) 2020 06 15
(51) E05D 13/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 127862
(22) 2018 12 03
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek z widocznym kołem

(Y1) (11) 71945
(41) 2020 11 02
(51) B65F 1/06 (2006.01)
(21) 128248
(22) 2019 05 01
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Szafowe pięciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji
odpadów
(Y1) (11) 71946
(41) 2020 11 02
(51) B65F 1/06 (2006.01)
(21) 128249
(22) 2019 05 01
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(54) Szafowe sześciokoszowe stanowisko do selektywnej segregacji
odpadów
(Y1) (11) 71970
(41) 2020 12 28
(51) B66C 17/06 (2006.01)
B66C 17/08 (2006.01)
(21) 128360
(22) 2019 06 19
(72) RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL); SAJDAK TOMASZ,
Wrocław (PL); PAWŁÓW JANUSZ, Wrocław (PL); CYBULSKI PIOTR,
Wrocław (PL); MARSZAŁEK KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Suwnica do ładunków technologicznych wanien procesowych
(Y1) (11) 71968
(41) 2020 11 02
(51) E04D 12/00 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
(21) 128219
(22) 2019 04 19
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ, Kłobuck (PL); TADEUSIAK RAFAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA,
Kłobuck (PL)
(54) Uchwyt wspornika łaty kalenicowej
(Y1) (11) 71961
(41) 2020 06 29
(51) E05B 1/04 (2006.01)
(21) 127911
(22) 2018 12 20
(72) WIŚNIEWSKA-DZIADURA TERESA HALINA, Włodawa (PL);
WIŚNIEWSKI SEBASTIAN PIOTR, Włodawa (PL)

(Y1) (11) 71931
(41) 2020 05 18
(51) E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
(21) 127785
(22) 2018 11 09
(72) KLIMACH BOGDAN, Ełk (PL); OSOJCA SYLWESTER, Gniewino (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
(Y1) (11) 71929
(41) 2020 11 30
(51) E06B 7/16 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
(21) 128295
(22) 2019 05 27
(72) OLSZEWSKI MARCIN, Suwałki (PL);
BACZEWSKI KRZYSZTOF, Suwałki (PL)
(73) ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ CAL Z. CYWIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suwałki (PL)
(54) Drzwi z zawiasem ukrytym zabezpieczonym uszczelką przed
oddziaływaniem czynników atmosferycznych
(Y1) (11) 71953
(41) 2020 12 14
(51) E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/24 (2006.01)
(21) 128311
(22) 2019 05 30
(72)	HOFFMAN KRZYSZTOF, Włocławek (PL);
ŻABIŃSKI DAMIAN, Włocławek (PL)
(73)	ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Profil do mocowania przesłon okiennych i drzwiowych
(Y1) (11) 71940
(41) 2020 11 02
(51) F16K 3/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 128228
(22) 2019 04 26
(72) MICHALSKI TOMASZ, Knurów (PL)
(73) MICHALSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KOMSTAL, Knurów (PL)
(54) Zawór regulacyjny, w szczególności zawór suwakowy
(Y1) (11) 71936
(41) 2020 10 19
(51) F21V 17/00 (2006.01)
(21) 128210
(22) 2019 04 17
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(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54)	Lampa robocza
(Y1) (11) 71937
(41) 2020 10 19
(51) F21V 17/00 (2006.01)
(21) 128212
(22) 2019 04 17
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54)	Lampa robocza
(Y1) (11) 71930
(41) 2020 05 04
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21S 13/12 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
(21) 127733
(22) 2018 10 22
(72) MACIEJCZYK HENRYK, Suchatówka (PL)
(73) MACIEJCZYK HENRYK WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAGMA, Suchatówka (PL)
(54) Pojemnik na parafinę
(Y1) (11) 71951
(41) 2020 03 09
(51) F24H 1/14 (2006.01)
H05B 6/10 (2006.01)
(21) 128406
(22) 2018 08 27
(72)	HARUTYUNYAN ARAM, Warszawa (PL);
HARUTYUNYAN DAVID, Warszawa (PL); HARUTYUNYAN ASHOT,
Warszawa (PL)
(73)	NTH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Przepływowy indukcyjny podgrzewacz mediów płynnych
i gazowych
(Y1) (11) 71958
(41) 2019 07 15
(51) F24T 10/15 (2018.01)
E21B 17/18 (2006.01)
F28F 21/06 (2006.01)
(62) 425257
(21) 128909
(22) 2018 04 17
(72) SAWICKI CEZARY, Łódź (PL)
(73)	ASPOL-FV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54)	Głowica sondy geotermalnej z rurą aplikacyjno-iniekcyjną
(Y1) (11) 71950
(41) 2020 11 30
(51) F41H 1/02 (2006.01)
F41H 1/08 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
(21) 128309
(22) 2019 05 29
(72) SPYRA PRZEMYSŁAW, Olkusz (PL); MINOR MICHAŁ, Olkusz (PL)
(73)	ELASTOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno (PL)
(54) Płyta antyrykoszetowa
(Y1) (11) 71959
(41) 2020 09 21
(51) G01C 15/00 (2006.01)
F16M 11/02 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
(21) 128970
(22) 2020 02 20
(72) MAKUCH MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do stabilizacji kul referencyjnych w terenie
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(Y1) (11) 71960
(41) 2020 09 21
(51) G01C 15/00 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
(21) 128971
(22) 2020 02 20
(72) MAKUCH MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do instalacji kuli referencyjnej
(Y1) (11) 71944
(41) 2020 11 02
(51) H01Q 1/42 (2006.01)
(21) 128247
(22) 2019 04 30
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); MILCZAREK RAFAŁ,
Kolonie Stanisławów (PL); JAROSZ ARTUR, Warszawa (PL);
SUCHODOLSKI KAZIMIERZ, Kobyłka (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Osłona masztu z antenami stacji radiolokacyjnej
(Y1) (11) 71948
(41) 2020 11 16
(51) H02G 3/30 (2006.01)
(21) 128265
(22) 2019 05 11
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Zabezpieczający uchwyt kablowy
(Y1) (11) 71969
(41) 2020 12 28
(51) H05B 3/62 (2006.01)
H05B 3/44 (2006.01)
F27D 11/02 (2006.01)
(21) 128348
(22) 2019 06 17
(72) MYCIELSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOCHANOWSKA
DOMINIKA, Warszawa (PL); ZUBRZYCKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Spirala grzejna pieca rurowego
(Y1) (11) 71972
(41) 2020 12 28
(51) H05K 7/14 (2006.01)
(21) 128381
(22) 2019 06 27
(72) CZERNIK PAWEŁ, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKI JACEK,
Warszawa (PL); PODLASIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół zobrazowania i transmisji

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.
1

A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01G 9/029 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01K 61/17 (2017.01)

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

2

1

2

71942
71942*
71942*
71943
71943*
71943*
71952
71952*
71932
71932*
71967

A61B 6/00 (2006.01)
A61B 6/08 (2006.01)
A61B 17/10 (2006.01)
A61M 13/00 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
B07B 4/06 (2006.01)
B07B 11/00 (2006.01)
B08B 5/02 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B25B 15/00 (2006.01)
B25B 27/06 (2006.01)

71971
71971*
71938
71956
71956*
71957
71957*
71963
71973*
71954
71973

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

B25B 27/08 (2006.01)
B25J 5/04 (2006.01)
B27K 5/06 (2006.01)
B27K 1/02 (2006.01)
B60G 11/28 (2006.01)
B60J 11/04 (2006.01)
B60J 11/00 (2006.01)
B60J 1/20 (2006.01)
B60J 7/00 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B66C 17/06 (2006.01)
B66C 17/08 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
E04D 12/00 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E05B 1/04 (2006.01)
E05B 31/00 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05D 13/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)

71973*
71971*
71941
71941*
71935
71964
71964*
71964*
71962*
71962
71933
71933*
71934
71934*
71928
71928*
71947
71939
71939*
71962*
71955
71955*
71949
71945
71946
71970
71970*
71932*
71968*
71968*
71968
71932*
71961
71965
71965*
71966
71966*

E05D 7/00 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/24 (2006.01)
E21B 17/18 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F16M 11/02 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
F21S 43/19 (2018.01)
F21S 13/12 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F24H 1/14 (2006.01)
F24T 10/15 (2018.01)
F27D 11/02 (2006.01)
F28F 21/06 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 1/08 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
H01Q 1/42 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
H05B 6/10 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)
H05B 3/44 (2006.01)
H05G 1/02 (2006.01)
H05K 7/14 (2006.01)

71929*
71966*
71931
71931*
71929
71953
71953*
71953*
71958*
71940
71940*
71959*
71959*
71960*
71947*
71930*
71936
71937
71930
71930*
71951
71958
71969*
71958*
71950
71950*
71950*
71950*
71959
71960
71944
71948
71951*
71969
71969*
71971*
71972

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

71928
71929
71930
71931
71932
71933
71934
71935
71936
71937
71938
71939
71940
71941
71942
71943
71944
71945
71946
71947
71948
71949
71950

B60Q 1/04 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
B60Q 1/04 (2006.01)
B60Q 1/04 (2006.01)
B60G 11/28 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
A61B 17/10 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
B27K 5/06 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
H01Q 1/42 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B65F 1/06 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)

71951
71952
71953
71954
71955
71956
71957
71958
71959
71960
71961
71962
71963
71964
71965
71966
71967
71968
71969
71970
71971
71972
71973

F24H 1/14 (2006.01)
A01G 9/029 (2018.01)
E06B 9/323 (2006.01)
B25B 15/00 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
A61M 13/00 (2006.01)
B07B 4/06 (2006.01)
F24T 10/15 (2018.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
E05B 1/04 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
B08B 5/02 (2006.01)
B60J 11/04 (2006.01)
E05B 31/00 (2006.01)
E05D 13/00 (2006.01)
A01K 61/17 (2017.01)
E04D 12/00 (2006.01)
H05B 3/62 (2006.01)
B66C 17/06 (2006.01)
A61B 6/00 (2006.01)
H05K 7/14 (2006.01)
B25B 27/06 (2006.01)
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11)
(15)
(21)
(22)
(23)
(30)

–
–
–
–
–
–

(45)
(51)
(54)
(55)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–

numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
data prawa z rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografia wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa
(od nr 26 904 do nr 26 932)

(51) 06-04
(11) 26906
(22) 2020 12 21
(21) 29243
(73) WYKROJNIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(72)	GIL STANISŁAW, MIKLASZEWSKI ROBERT
(54) Skrzynka na amunicję
(55)

(51) 19-02
(11) 26904
(22) 2020 12 21
(21) 29241
(73) WYKROJNIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(72)	GIL STANISŁAW, WRÓBEL BARTOSZ, CIEPŁY PRZEMYSŁAW,
MIKLASZEWSKI ROBERT
(54) Organizery osobiste
(55)
(51) 32-00
(11) 26907
(22) 2020 10 13
(73) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CEBULA MICHAŁ
(54)	Logo
(55)

(51) 06-04
(11) 26905
(22) 2020 12 21
(21) 29242
(73) WYKROJNIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(72) CIEPŁY PRZEMYSŁAW, MAJDA BARBARA, KURA MACIEJ,
MIKLASZEWSKI ROBERT
(54) Stojak na broń
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

24-01
(11) 26908
ROJEK ADAM, Łódź (PL)
ROJEK ADAM
Stereometr do dali

(22) 2020 08 24

(21) 29051

(21) 28865
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26909
(22) 2020 09 10
BROCKI RADOSŁAW, Łódź (PL)
BROCKI RADOSŁAW
Wzór graficzny

(21) 28907

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26910
(22) 2021 01 19
WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
WALASZCZYK SEBASTIAN
Wzór ozdobny

(21) 29293

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26911
(22) 2021 01 19
WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
WALASZCZYK SEBASTIAN
Wzór ozdobny

(21) 29294

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 26912
(22) 2021 01 19
WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
WALASZCZYK SEBASTIAN
Wzór ozdobny

(51) 12-07
(11) 26913
(22) 2021 01 04
(21) 29260
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) WYŻYKOWSKI BARTOSZ, BLICHARSKI PIOTR, MORAWSKI
JACEK, SIADKOWSKA KSENIA, KARPIŃSKI PAWEŁ, SKIBA
KRZYSZTOF, CZYŻ ZBIGNIEW
(54)	Hybrydowy bezzałogowy statek powietrzny
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25-02
(11) 26914
(22) 2020 12 19
(21) 29236
WAWER JÓZEF LESZEK PPHU LEMAR, Zemborzyce Podleśne (PL)
KACZMARSKI ŁUKASZ, WAWER KAMIL, WAWER JÓZEF LESZEK
Obciążnik osłonowej rolety okiennej dzień-noc

(51) 25-02
(11) 26915
(22) 2020 12 19
(21) 29237
(73) WAWER JÓZEF LESZEK PPHU LEMAR, Zemborzyce Podleśne (PL)
(72) KACZMARSKI ŁUKASZ, WAWER KAMIL, WAWER JÓZEF LESZEK
(54)	Listwa montażowa osłonowej rolety okiennej dzień-noc
(55)

(21) 29295
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25-02
(11) 26916
(22) 2020 12 15
(21) 29215
WAWER JÓZEF LESZEK PPHU LEMAR, Zemborzyce Podleśne (PL)
KACZMARSKI ŁUKASZ, WAWER KAMIL, WAWER JÓZEF LESZEK
Prowadnica rolety okiennej dzień-noc
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 26917
(22) 2021 01 21
PAWŁOWSKA ANNA INVICTA, Warszawa (PL)
PARTYKA NELLY
Układanka

(21) 29300

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 26918
(22) 2021 01 21
PAWŁOWSKA ANNA INVICTA, Warszawa (PL)
PARTYKA NELLY
Układanka

(21) 29301

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 26919
(22) 2021 01 21
PAWŁOWSKA ANNA INVICTA, Warszawa (PL)
PARTYKA NELLY
Układanka

(21) 29302

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21-01
(11) 26920
(22) 2021 01 21
PAWŁOWSKA ANNA INVICTA, Warszawa (PL)
PARTYKA NELLY
Układanka

(21) 29303

29

(54) Kubek
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-05
(11) 26922
(22) 2021 01 17
TEKIELA LUDMIŁA MOROZKO, Łysa Góra (PL)
TEKIELA LUDMIŁA
Bombka

(21) 29286

(51) 26-04
(11) 26923
(22) 2021 01 13
(21) 29279
(73) WILKOWSKI ANDRZEJ PPHU LAMPION, Serock (PL)
(72) ZHENFU DONG
(54)	Elektroniczna lampa świecowa
(55)

(51) 07-01
(11) 26921
(22) 2020 12 21
(21) 29244
(73)	HOMLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Kielce (PL)
(72) MIGAŁA MONIKA

(51) 21-02
(11) 26924
(22) 2021 01 14
(73)	HAJEK LECHOSŁAW GINOO, Cieszyn (PL)
(72)	HAJEK LECHOSŁAW
(54) Urządzenie do łapania piłek
(55)

(21) 29282

30
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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02-02
(11) 26925
(22) 2021 01 26
ROSTKOWSKA ALEKSANDRA, Sulęcin (PL)
ROSTKOWSKA ALEKSANDRA
Kurtki; kurtki dla niemowląt

(21) 29308

06-04
(11) 26926
(22) 2021 01 28
(21) 29320
KUNIEC MICHAŁ K-GEAR, Strzelce Krajeńskie (PL)
KUNIEC MICHAŁ
Półka łazienkowa

(51) 26-04
(11) 26927
(22) 2021 02 02
(21) 29330
(73) WILKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LAMPION, Serock (PL)
(72) WILKOWSKI ANDRZEJ
(54) Znicz solarny
(55)

(51) 26-04
(11) 26928
(22) 2021 02 02
(21) 29331
(73) WILKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LAMPION, Serock (PL)
(72) WILKOWSKI ANDRZEJ
(54) ZNICZ LED
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-05
(11) 26929
(22) 2021 02 01
(21) 29323
WIŚNIEWSKI MATEUSZ, Otwock (PL)
WIŚNIEWSKI MATEUSZ
Opakowanie do chipsów bądź chrupek z przegrodą

(51) 06-02, 06-03, 06-04 (11) 26930 (22)2020 05 27 (21)28621
(73) CHAIRCONCEPT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(72) PIĄTKOWSKI ANDRZEJ
(54) Meblowy system przesuwny
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

04-02
(11) 26931
(22) 2020 02 25
(21) 28309
POBACHA MARTA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
POBACHA MARTA MAŁGORZATA
Szczoteczki do rzęs w probówkach

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 26932
(22) 2021 04 19
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
PIKUL RAFAŁ
Szafa

(21) 29637
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 16953 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 16954 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 16955 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 17178 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
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(11) 17596 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 17762 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 17773 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 17774 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 17889 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 22246 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 22420 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 22421 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 336 421 do nr 337 100)

(111) 336421
(220) 2019 12 18
(210) 508224
(151) 2020 12 16
(441) 2020 03 02
(732) MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simultus
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do regulowania
kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.

(111) 336422
(220) 2019 12 19
(210) 508261
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732)	ŁAGUCIN WŁODZIMIERZ MB BIURO PROJEKTOWE,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Mito Batteries energy for your ideas
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ogniwa i baterie elektryczne.
(111) 336423
(220) 2019 12 30
(210) 508574
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG ATLANTIS OPOLSKI
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
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26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 02.07.13, 02.07.23, 02.01.08,
02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 02.03.02, 02.03.08, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 36 gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek charytatywnych,
organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie działań mających
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie
działalności sportowej, zbieranie funduszy, 41 przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych.
(111) 336424
(220) 2019 12 31
(210) 508607
(151) 2020 12 02
(441) 2020 03 09
(732)	ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILESIA
(510), (511) 11 sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, zapalniczki i zapalarki, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, czajniki, filtry do użytku domowego, elektryczne filtry do kawy, filtry do wody pitnej, formy
do wypiekania ciasta elektryczne, frytownice elektryczne, grille,
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód,
sprzęt kuchenny elektryczny, tostery, 21 zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu,
ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz
ze stali nierdzewnej i emaliowanej, przybory i przyrządy do mycia,
zamiatania, szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub szkła,
zawarte w tej klasie, butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki,
dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło,
filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny,
pokrywki do garnków, patelni, rondli, kubków, płytki zapobiegające
kipieniu mleka, gasidła do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki,
kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, sera, sitka
do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania,
łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika, ręczne
urządzenia do mielenia, siekania i prasowania, ręczne urządzenia
do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, blendery,
mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia
nie z papieru i nie z tkanin, dziobki do naczyń, termosy do napojów,
uchwyty na karty menu, tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze
do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win,
pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek
dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku,
profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka
na herbatę, kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane
słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn
ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła,
trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta
domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie.

(111) 336425
(220) 2020 01 16
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732)	GASTRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI POKE GO
(540)
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(210) 509091

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 336426
(220) 2020 01 17
(210) 509125
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) MEDTECH POLSKA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedTech POLSKA
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza danych
biznesowych, analiza trendów biznesowych i marketingowych, prace
biurowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania
konsumenckie, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty
statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjalistyczne
doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami
gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,
dostarczanie informacji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa
handlowego, pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, konferencji, warsztatów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie ofert produktów szkoleniowych i edukacyjnych,
prezentowanie ofert produktów medycznych, prezentowanie ofert
usług medycznych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach, 41
edukacja, edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, nauczanie, usługi i aktywności edukacyjne, organizacja i prowadzenie szko-
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leń, kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, nauczania
indywidualnego, prezentacji, warsztatów, sesji prywatnych, spotkań,
zajęć, seminariów, sympozjów, konferencji, także w małych grupach,
udostępnianie informacji o zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach
dla rozwoju i szkolenia edukacyjnego i zawodowego, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi edukacji
elektronicznej i informacji w zakresie zapewnienia edukacji i szkoleń
za pośrednictwem cyfrowych materiałów audio i audiowizualnych
oraz informacje na bazie tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków elektronicznych, publikacja i dystrybucja prac kreowanych, zawierających informacje będące kombinacją materiałów audio,
wizualnych i tekstów pisanych oraz ich kombinacji w postaci dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy informacyjnych, wiadomości
tekstowych, wiadomości audio i audiowizualnych, usługi i aktywności
w zakresie publikacji elektronicznych prac kreowanych zawierających
teksty, obrazy, materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje w postaci multimediów, książek elektronicznych, magazynów elektronicznych, periodyków, broszur elektronicznych, elektronicznych
materiałów reklamowo-promocyjnych, publikacji elektronicznych,
ulotek elektronicznych, broszur elektronicznych, wszystkie w postaci
elektronicznej do dystrybucji elektronicznej w formatach elektronicznych i na nagranych nośnikach, usługi publikacji druków papierowych,
publikowanie prac tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych, książek, magazynów, periodyków, broszur, ulotek, tematycznych
arkuszy informacyjnych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie
wyżej wymienione dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa,
usługi wydawnicze, 42 badania naukowe, naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, usługi w zakresie nauki, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie produktów i usług medycznych, analizy, badania i rozwój
biochemiczny, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, usługi
w zakresie opracowywania metod testowania, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych, usługi
w zakresie analizy danych technicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, usługi projektowania, doradztwo medyczne, udzielanie porad
w dziedzinie technologii medycznych i nauk medycznych, doradztwo
związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne
badania naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych,
laboratoria medyczne, badania naukowe do celów medycznych, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie
informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie
farmaceutyków i badań klinicznych, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycznych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie
i wybór ofert usług medycznych, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług
medycznych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji
handlowych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klientów
detalicznych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów,
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym,
ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
w zakresie innowacyjnych towarów i usług, wydawanie certyfikatów
twórcom innowacyjnych towarów i usług, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, informacja o powyższych
usługach, informacja o ww. usługach.

(111) 336427
(220) 2020 01 17
(210) 509184
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540)	Livio plus
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 05.03.14, 26.11.01, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, mianowicie ulotek, prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej w związku z: artykułami spożywczymi i żywnościowymi,
preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, artykułami gospodarstwa domowego, artykułami
higienicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej,
artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi zarządzania handlowego
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36
wydawanie kart bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży,
organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym,
rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie konkursów,
organizowanie i prowadzenie konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), udostępnianie wideo on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.
(111) 336428
(220) 2020 01 20
(210) 509194
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLLO
(510), (511) 29 olej rzepakowy jadalny, konserwy rybne, dżemy, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, masło, margaryna.
(111) 336429
(220) 2020 01 22
(210) 509317
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) WIERUCKA KATARZYNA ACH, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ACHARD
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z materiałami budowlanymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna betonu, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36
doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, wynajem nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa lub wynajem
budynków, 37 doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), budowa i naprawa magazynów, budownictwo, ciesielstwo, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
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instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, tapetowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, wynajem koparek,
wynajem żurawi, budowa domów, usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem dźwigów.

(111) 336430
(220) 2020 06 03
(210) 514254
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) SAGAN KRZYSZTOF SAGAN TEXTILE, Karsznice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGAN textile
(540)

(591) szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 23 przędza i nici, przędza i nici z bawełny, elastyczna
przędza, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien chemicznych, nić
syntetyczna, nici bawełniane, elastyczna przędza do użytku włókienniczego, 24 dziane materiały oczkowe, dzianina, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, dżersej [materiał], 25
odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 336431
(220) 2019 12 05
(210) 507665
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOBIANEK Ekogroszek QUEEN
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów
ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy
[paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył
węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, ekogroszek, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak:
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel
do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych,
węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, ekologicznych
paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, ekologicznych paliw węglowych oraz
paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych w pojemniki, oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla,
paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.
(111) 336432
(220) 2019 10 17
(210) 505716
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(591) różowy, ciemnoróżowy, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.15

35

(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy kosmetyczne,
maseczki do twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne,
żele do ciała, żele do rąk, zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego,
suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sanitarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych, 35 usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, produktów i substancji
dietetycznych, dietetycznych środków spożywczych, suplementów
diety, środków odżywczych i nowej żywności, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, badania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony zdrowia
dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne
w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne
stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(111) 336433
(220) 2019 10 17
(210) 505717
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(591) fioletowy, ciemnofioletowy, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy kosmetyczne,
maseczki do twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne,
żele do ciała, żele do rąk, zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego,
suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sanitarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych, 35 usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, produktów i substancji
dietetycznych, dietetycznych środków spożywczych, suplementów
diety, środków odżywczych i nowej żywności, usługi w zakresie organizacji targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, badania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony zdrowia
dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne
w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne
stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie porad kosmetycznych.
(111) 336434
(220) 2019 10 29
(210) 506172
(151) 2020 12 15
(441) 2020 03 02
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(111) 336437
(220) 2019 11 19
(210) 506932
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) STASIO KONRAD, SUCHY FILIP FK INVESTMENT
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doSopotu CLUB & LOUNGE
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 11.03.01
(510), (511) 41 usługi klubów [dyskotek], nocne kluby, 43 puby, koktajlbary.

(591) biały, granatowy, szary, niebieski, jasnozielony
(531) 29.01.15, 01.15.11, 01.15.21
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, kosmetyczne
środki nawilżające, kosmetyki w postaci płynów, nawilżacze skóry,
olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny oczyszczające, preparaty nawilżające [kosmetyczne],
produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry,
wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, odświeżacze oddechu, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, aromaty
[olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki
eteryczne, esencje eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do stosowania na skórę, spraye do ciała, olejki eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
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, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie
ochrony zdrowia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania,
usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci,
porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.
(111) 336435
(220) 2019 11 05
(210) 506431
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) SOKOŁÓW Spółka Akcyjna, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SARMACKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 336436
(220) 2019 11 18
(210) 506864
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 31
(732) DS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kosakowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ANCHORIA
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, biura
zakwaterowania, wynajmowanie sal na zebrania, usługi restauracyjne, usługi barowe, 44 usługi saun, masaż.

(111) 336438
(220) 2019 11 28
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 17
(732) JACHOWSKI ANDRZEJ, Dąbrowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GrupaSerwisowa
(540)

(210) 507324

(591) czerwony, pomarańczowy
(531) 24.15.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 przetwarzanie
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu,
pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, 37 sprzątanie pomieszczeń na ładunki,
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie
budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, czyszczenie budynków, konserwacja budynków,
czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie
zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie budynków (powierzchni zewnętrznych), 38 przekierowywanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych],
świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, transmisja
danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja danych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnianie
linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, zapewnianie dostępu
do danych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci internetowej (web messaging), transmisje na żywo
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe],
39 usługi magazynowe, przeładunek kontenerów.
(111) 336439
(220) 2019 11 29
(210) 507401
(151) 2020 12 10
(441) 2020 12 14
(732)	AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cityscreen
(510), (511) 16 afisze, plakaty, drukowane materiały promocyjne, druki handlowe, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, reklamy
drukowane, tablice z papieru lub kartonu, broszury, fotografie, grafiki,
kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje
graficzne, rysunki, 20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe przenośne
i montowane na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe montowane
na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez
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konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamowe
z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjnym, 37 usługi ogólnobudowlane, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie fotograficzne, kopiowanie filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka
fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, drukowanie wywoływanie
zdjęć i filmów, wykonywanie odbitek fotograficznych, wywoływanie
filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykonywanie zdjęć bez wywoływania, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku
i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, dekoracja
wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, usługi plastyczne związane
z projektowaniem i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych reklam na wszelkich nośnikach reklamowych,
w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach, odzyskiwanie danych.

(111) 336440
(220) 2019 11 29
(210) 507409
(151) 2020 12 16
(441) 2020 02 10
(732)	AUGUSTYN TOMASZ AUGUSTYN STUDIO, Kłodzko (PL);
GŁOWACKA JOANNA SPOT MANAGEMENT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Evergreen
(510), (511) 35 agencje modelek, usługi agencji modelek i modeli,
usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336441
(220) 2019 12 01
(210) 507427
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mników (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAULICH
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 6 konstrukcje i wyroby metalowe, drabiny stalowe i aluminiowe, regały paletowe z metalu, kobyłki metalowe, rusztowania
metalowe, 20 drabiny niemetalowe, drabinki z drewna lub tworzyw
sztucznych, regały, meble metalowe.
(111) 336442
(220) 2019 12 04
(151) 2020 12 21
(441) 2020 09 07
(732) Weber-Stephen Products LLC, Palatine (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) weber
(540)

(210) 507640

(591) biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 11.07.99
(510), (511) 11 grille oraz pokrywy do grilli.
(111) 336443
(220) 2019 12 05
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 03
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOBIANEK Ekogroszek KING

(210) 507657
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(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów
ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy
[paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył
węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, ekogroszek, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak:
węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel
do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych,
węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, ekologicznych
paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, ekologicznych paliw węglowych oraz
paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla,
paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.

(111) 336444
(220) 2019 12 05
(210) 507662
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEW
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo],
ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa
na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line
w dziedzinie towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy
[paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, ekogroszek, koks, zarządzanie sprzedażą
w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego,
węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw
kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki oraz worki,
40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.
(111) 336445
(220) 2020 01 24
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) ROSAK HUBERT, Bronisławów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Róża Wiatrów
(540)

(210) 509398

(531) 27.05.01, 01.01.17
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie
przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów
gier, usługi rozrywkowe, usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie loterii, 43 restauracje
samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, kafeterie [bufety], biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi osobistych kucharzy, stołówki, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
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(111) 336446
(220) 2020 01 24
(210) 509399
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732)	NEW ME CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEW ME CLINIC
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, zabiegi pielęgnacji urody, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego.
(111) 336447
(220) 2020 01 29
(210) 509587
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) ONEY BANK, Croix (FR)
(540) (znak słowny)
(540) ONEYRATY
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, poprzez wydawanie kart lojalnościowych lub kart płatniczych, umożliwiających
gromadzenie punktów poprzez zakupy oraz umożliwiających otrzymanie bonów upominkowych, ofert promocyjnych i przedmiotów
upominkowych, 36 ubezpieczenie, usługi finansowe, bankowość
i sprawy monetarne, usługi finansowe i pożyczkowe, usługi płatności
elektronicznych, usługi związane z kartami bankowymi, kredytowymi, debetowymi i płatniczymi oraz innymi kartami lub czekami zapewniającymi korzyści finansowe, bankowość internetowa dostępna
za pośrednictwem Internetu i wszelkiego rodzaju sieci telekomunikacyjnych, w tym za pośrednictwem telefonu komórkowego, wydawanie kart podarunkowych i tokenów podarunkowych, wydawanie
kuponów rabatowych, wydawanie czeków podróżnych, doradztwo
ubezpieczeniowe i finansowe, sponsoring finansowy, organizowanie
płatności za dostarczanie prezentów i produktów lub wszelkiego rodzaju usług poprzez wydawanie, dystrybucję i wymianę bonów upominkowych, biletów, czeków, kuponów, bonów, kart przedpłaconych
lub kart kredytowych lub innych środków płatniczych, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych lub telefonu, bezpieczne
płatności i finansowanie zapewniane przez telefon lub terminal komputerowy, płatność za pomocą uwierzytelnienia biometrycznego,
usługi finansowe związane z posiadaniem kart lojalnościowych lub
kart płatniczych, usługi płatności kartami lojalnościowymi, usługi
finansowe związane z prowadzeniem promocyjnych kuponów lojalnościowych, usługi związane z płatnością za pomocą promocyjnych
kuponów lojalnościowych, emisja i zarządzanie finansowe środkami
płatniczymi, w szczególności kuponami.
(111) 336448
(220) 2020 01 29
(210) 509604
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 16
(732) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ATELO
(510), (511) 12 akcesoria do fotelików dziecięcych do rowerów, bagażniki aluminiowe do rowerów, bagażniki do rowerów, bagażniki
na rowery, bagażniki rowerowe, bagażniki stalowe do rowerów, bidony do rowerów, błotniki do rowerów, błotniki metalowe do rowerów, błotniki plastikowe do rowerów, błotniki winylowe do rowerów,
chwyty do kierownicy rowerowej, części do rowerów, mianowicie
końcówki rączek kierownicy, części do rowerów, mianowicie koła zębate, części stojaków do rowerów, części do hamulców do rowerów,
części do hamulców do rowerów elektrycznych, części do koszyków
rowerowych, części do koszyków rowerowych elektrycznych, części
do rowerów, mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów, mia-

nowicie łańcuchy napędowe, deskorolki elektryczne, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegawcze do rowerów, dźwignie hamulców do rowerów, dźwignie hamulcowe
do rowerów elektrycznych, foteliki dziecięce do rowerów, gumy
na bagażnik do rowerów, hamulce [części do rowerów], hamulce części do rowerów elektrycznych, hamulce do rowerów, hamulce do rowerów elektrycznych, hamulce tarczowe do rowerów, hamulce tarczowe do rowerów elektrycznych, hulajnogi (pojazdy), kaski
rowerowe, kaski rowerowe-dziecięce, kierownice [części do rowerów], kierownice do rowerów, kierownice do rowerów elektrycznych,
kierunkowskazy do rowerów, klaksony rowerowe, klocki hamulca
do rowerów, klocki hamulca do rowerów elektrycznych, klocki hamulca tarczowego do rowerów, klocki hamulca tarczowego do rowerów elektrycznych, koła (napinacze szprych do-), koła (napinacze
szprych do rowerów elektrycznych), koła [części rowerów do rowerów elektrycznych, koła [części rowerów], koła do rowerów, koła
do rowerów do rowerów elektrycznych, koła do rowerów, trójkołowców, koła pełne [części do rowerów], koła pełne części do rowerów
do rowerów elektrycznych, koła przód do rowerów elektrycznych,
koła rowerowe przód, koła rowerowe tył, koła tył do rowerów elektrycznych, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, koszyki bidonów do rowerów, koszyki rowerowe-dziecięce, koszyki rowerowe-przód, koszyki
rowerowe-tył, kółka podporowe do rowerów, liczniki do rowerów,
linki, przewody i cięgna hamulcowe do rowerów, linki, przewody
i cięgna hamulcowe do rowerów elektrycznych, lusterka do rowerów,
łańcuchy do rowerów, łańcuchy do rowerów o napędzie elektrycznym, łańcuchy rowerowe, łańcuchy rowerowe do rowerów elektrycznych, manetki do rowerów, manetki do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbowe aluminiowe do rowerów elektrycznych,
mechanizmy korbowe stalowe, mechanizmy korbowe stalowe do rowerów elektrycznych, minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], naklejki, ozdoby do rowerów, nakładki na pedały rowerowe,
nakładki widelca [części rowerów], noski rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, ogniwa złączne łańcuchów, ogumienie, ogumienie dętki do rowerów, ogumienie opony do rowerów,
materiały montażowe do opon bezdętkowych do rowerów, ogumienie motorowerowe i skuterów-dętki motorowerowe, ogumienie motorowerowe i skuterów-opony motorowerowe, ogumienie opony
do rowerów elektrycznych, okrycia siodełek do rowerów, oleje do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, osie mechanizmu do rowerów, osie mechanizmu do rowerów do rowerów elektrycznych, osłony łańcucha do rowerów, osłony łańcucha do rowerów elektrycznych,
oświetlenie akumulatorowe przód, oświetlenie akumulatorowe
przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie akumulatorowe tył
do rowerów, oświetlenie akumulatorowe tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne przód do rowerów, oświetlenie bateryjne przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne tył do rowerów, oświetlenie bateryjne tył do rowerów elektrycznych,
oświetlenie zwykłe przód do rowerów, oświetlenie zwykłe przód
do rowerów elektrycznych, oświetlenie zwykłe tył do rowerów,
oświetlenie zwykłe tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie-prądnice do rowerów, oświetlenie-prądnice do rowerów elektrycznych,
owijki do kierownicy rowerowej do rowerów elektrycznych, pedały
do rowerów, pedały-akcesoria, piasty do rowerów, piasty do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-części do piast i kół do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-osie piasty przód do rowerów, piasty i części do kół-osie piasty przód do rowerów elektrycznych,
piasty i części do kół-osie piasty tył do rowerów, piasty i części do kół-osie piasty tył do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-szprychy, nyple do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-zaworki do rowerów elektrycznych, podpórki do rowerów, podpórki
do rowerów do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane na tył
do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane pod suport do rowerów, podpórki-mocowane pod suport do rowerów elektrycznych,
pokrowce do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce
na uchwyty rowerowe, pompki do pompowania opon rowerowych,
pompki do pompowania opon rowerów, pompki do rowerów,
pompki teleskopowe do rowerów, pompki z manometrem do rowerów, przeguby widelców przednich [części rowerów], przekładnie
zębate z kołami zmianowymi [części rowerów], przerzutki do rowerów, przerzutki do rowerów elektrycznych, przerzutki-części do przerzutek, przerzutki-części do przerzutek do rowerów elektrycznych,
przerzutki-linki, cięgna, przerzutki-linki, cięgna do rowerów elektrycznych, przyczepki rowerowe, przyczepki rowerowe do rowerów
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elektrycznych, ramy do rowerów, ramy do rowerów do rowerów
elektrycznych, ramy, do bagażników, do rowerów ramy, do bagażników, do rowerów do rowerów elektrycznych, rowery, rowery (błotniki do-), rowery (dzwonki do-), rowery (hamulce do-), rowery (kierownice-), rowery (klaksony do-), rowery (koła do-), rowery (łańcuchy-),
rowery (obręcze do-), rowery (pedały do-), rowery (podpórki, nóżki
do-), rowery (pompki do-), rowery (ramy-), rowery (silniki do-), rowery
(siodełka-), rowery (szprychy do-), rowery dostawcze, rowery elektryczne, rowery górskie, rowery na pedały, rowery szosowe, rowery
trójkołowe dostawcze, rowery turystyczne, sakwy [kosze] boczne
przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, siatki do rowerów, silniki do rowerów, siodełka (pokrycia-) do rowerów lub motocykli, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe, siodła pokrowce na siodła,
siodła wyścigowe sportowe, siodła zwykłe, sprężyna do rowerów,
smary, preparaty czyszczące do rowerów, stabilizatory [koła] do stosowania w rowerach, stabilizatory do rowerów, stery do rowerów,
stery i części-pozostałe części sterów do rowerów, stojaki do rowerów, sygnały dźwiękowe kierunkowe do rowerów, szczęki hamulcowe do rowerów, szczęki hamulcowe do rowerów elektrycznych,
szprychy do kół rowerowych, szprychy do kół rowerowych do rowerów elektrycznych, szprychy do rowerów, szprychy do rowerów elektrycznych, światła odblaskowe do rowerów, tarcze hamulcowe do rowerów, torby do rowerów, trąbki do rowerów, uchwyty do bidonów
rowerowych, uchwyty do mocowania butelek do rowerów, uchwyty
do rowerów dziecięcych, uchwyty do telefonów do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony do rowerów, układy
napędowe [części rowerowe], widelce [części do rowerów], widelce
i amortyzatory-amortyzatory przód, widelce i amortyzatory-amortyzatory przód do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe, widelce
i amortyzatory-widelce zwykłe do rowerów elektrycznych, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobieg do rowerówi, wolnobiegi, kasety,
zębatki-wolnobiegi do rowerów elektrycznych, wolnobiegi, kasety,
zębatki-zębatki do rowerów elektrycznych, wspornik kierownicy
do rowerów, wspornik kierownicy do rowerów elektrycznych, wspornik kierownicy regulowane do rowerów, wspornik kierownicy regulowane do rowerów elektrycznych, wspornik siodła amortyzowany
do rowerów, wspornik siodła amortyzowany do rowerów elektrycznych, wspornik siodła sztywne, wspornik siodła sztywne do rowerów
elektrycznych, wspornik siodła-redukcje do rowerów, wspornik siodła-redukcje do rowerów elektrycznych, wsporniki kierownicy akcesoria do rowerów, wsporniki kierownicy akcesoria do rowerów elektrycznych, wyściółki do koszy rowerowych do rowerów elektrycznych,
zamknięcia-pętlowe do rowerów, zamknięcia-pozostałe zamknięcie
do rowerów, zamknięcia-spiralne do rowerów, zestawy do naprawy
opon rowerowych, zestawy naprawcze, kleje do rowerów, zębatki
do przerzutek [części rowerów],, 25 bielizna wchłaniająca pot, buty
sportowe, chustki na głowę, koszulki z krótkim rękawem, rękawiczki,
rękawiczki bez palców, rękawiczki do rowerów, rękawiczki dziecięce
do rowerów, rękawiczki pełne do rowerów, skarpetki, opaski na głowę, opaski sportowe odblaskowe, podkoszulki sportowe, ochraniacze-ubrania dla rowerzystów, odzież dla rowerzystów, odzież kolarska, nakrycia głowy, pelerynki.

(111) 336449
(220) 2020 02 03
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lepsze Nieruchomości
(540)

(210) 509731
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(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencja nieruchomości, agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biuro
pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, inwestowanie w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, opieka
nad inwestycjami, organizacja najmu nieruchomości handlowych,
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.

(111) 336450
(220) 2020 02 04
(210) 509812
(151) 2020 12 02
(441) 2020 07 13
(732) CYBULSKI JAROSŁAW, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) I ‚ M NATÜRIKKÉ
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne.
(111) 336451
(220) 2020 02 05
(210) 509876
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESTAL TERM
(540)

(591) grafitowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe prefabrykowane elementy budowlane, niemetalowe elementy budowlane
w postaci płyt, nadproża niemetalowe, płyty betonowe, materiały
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, bloczki ogniotrwałe niemetalowe, bloczki betonowe, belki stropowe niemetalowe, belki
betonowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe do zastosowania w budownictwie,
kominy niemetalowe, betonowe rury, betonowe ściany oporowe,
betonowe płyty do nawierzchni drogowych, gotowe betonowe elementy budowlane.
(111) 336452
(220) 2020 02 06
(210) 509937
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) OLCZYK MONIKA ILONA MONAILS STUDIO, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS MONAILS STUDIO
(540)

(591) złoty
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 szkolenia ze stylizacji paznokci oraz ze zdobień, 44
usługi manicure, pedicure, stylizacja paznokci, podologia.

(531) 27.05.01, 27.05.21, 07.01.08, 24.15.01

(111) 336453
(220) 2020 02 10
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 07
(732) SĘPIOŁ RAFAŁ ARUCCE, Maków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARUCcE

(210) 510018
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, paski skórzane inne niż odzież, torby podróżne, bagaż.
(111) 336454
(220) 2020 02 13
(210) 510060
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) ZUBASZEWSKA MAŁGORZATA KRAINA EKSPERYMENTÓW,
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaina EKSPERYMENTÓW
(540)

(591) niebieski, biały, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty,
czarny, fioletowy
(531) 01.15.11, 01.03.10, 03.07.16, 03.07.24, 06.07.25, 05.01.03,
05.01.08, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.15, 19.11.04, 19.11.11, 19.11.25
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły
do zabawy dla dzieci, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki
edukacyjne, zestawy do składania modeli (zabawki), zestawy do zabawy,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, akademie, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, edukacja, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie
zajęć, organizowanie warsztatów, organizowanie zajęć dydaktycznych,
pokazy edukacyjne, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk
ścisłych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie zajęć, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, warsztaty w celach edukacyjnych.
(111) 336455
(220) 2020 02 14
(210) 510115
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) FAVORIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAVORIT KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO
(540)

druk materiałów, 42 projektowanie form, projektowanie graficzne:
materiałów do druku, kart okolicznościowych i grafiki do Internetu.

(111) 336457
(220) 2020 02 14
(210) 510213
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732)	ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) psorax
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, środki
toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nielecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy
diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych,
materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne,
środki antyseptyczne, lecznicze produkty do pielęgnacji, lecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody.
(111) 336458
(220) 2020 02 14
(210) 510224
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732)	ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARCHIGENES PHARMA
(540)

(591) biały, czarny, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17, 26.04.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.
(111) 336456
(220) 2020 02 14
(210) 510207
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 31
(732) CUGIER ALINA ZPH CERAMEX, Wilkowo Polskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ceramex
(510), (511) 16 koperty, kartki okolicznościowe, pudełka z papieru
i tektury, 19 formy odlewnicze niemetalowe, 21 figurki i statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: wyrobów dekoracyjnych z ceramiki i szkła, wyrobów
z papieru i tektury: kopert, pudełek i kartek okolicznościowych, 40

(531) 02.01.01, 02.01.03, 02.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty, dezodo-

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne,
perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, środki toaletowe, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
środki do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu,
profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty
do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi
sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna hurtowa
środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności napojów, witamin
i produktów dla zdrowia, środków toaletowych produktów do higieny
osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach.

(111) 336459
(220) 2020 02 14
(210) 510226
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732)	ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) archigenes pharma
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty,
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, środki
toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, środki do pielęgnacji włosów, preparaty
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, nielecznicze
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preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce
lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów
leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt
do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, lecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla
zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków,
żywności napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego,
sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach.

(111) 336460
(220) 2020 02 17
(210) 510283
(151) 2020 12 02
(441) 2020 03 30
(732) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BETARGIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym w szczególności:
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów
do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żaden
z wyżej wymienionych towarów nie jest związany z leczeniem cukrzycy insulinozależnej..
(111) 336461
(220) 2020 02 18
(210) 510299
(151) 2020 12 04
(441) 2020 05 25
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Apo-Zolpin
(510), (511) 5 produkt leczniczy stosowany w ciężkich zaburzeniach
snu.
(111) 336462
(151) 2020 12 04

(220) 2020 02 18
(441) 2020 05 25

(210) 510300
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(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Apo-Flutam
(510), (511) 5 produkt leczniczy stosowany w terapii raka gruczołu
krokowego.
(111) 336463
(220) 2020 02 18
(210) 510304
(151) 2020 12 04
(441) 2020 05 25
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Apo-Tamis
(510), (511) 5 produkt leczniczy stosowany w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
(111) 336464
(220) 2020 02 20
(210) 510409
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732) RUTKOWSKI BOGDAN, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOTEL
(510), (511) 43 hotele dla zwierząt, pensjonaty dla zwierząt, wynajmowanie kwater, hotele dla zwierząt domowych, prowadzenie
przechowalni dla kotów, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, usługi hoteli dla zwierząt domowych, 44 usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, opieka nad zwierzętami, zabiegi higieniczne dla
zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
(111) 336465
(220) 2020 02 27
(210) 510700
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) MONDOFIX INC., Blainville Quebec (CA)
(540) (znak słowny)
(540) FIX AUTO
(510), (511) 35 franchising w szczególności oferowanie pomocy
technicznej i wsparcia dla osób trzecich w zakładaniu i prowadzeniu centrów usług motoryzacyjnych, centrów napraw i konserwacji,
usługi rozwoju działalności gospodarczej, prowadzenia i zarządzania
placówkami składającymi się z serwisu samochodowego, centrów
naprawy i konserwacji, wsparcie biznesowe związane z zakładaniem
franczyz, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących lokali
franczyzowych, negocjowanie warunków dzierżawy lokali franczyzowych, doradztwo biznesowe dotyczące franchisingu, negocjowanie umów franczyzowych, usługi doradztwa biznesowego związane
z przygotowywaniem umów franczyzowych, usługi doradztwa, pomocy, nadzoru i wsparcia związane z utrzymaniem i prowadzeniem
działalności franczyzowej, 37 usługi naprawy i konserwacji samochodów, usługi w zakresie wymiany i naprawy karoserii samochodowych, wymiana szyb przednich, usługi napraw po kolizyjnych, budowanie punktów sprzedaży detalicznej.
(111) 336466
(220) 2020 02 27
(210) 510702
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KAMIŃSKI OSKAR, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRANKO GOTTI
(510), (511) 18 parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
25 odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
obuwie, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi

sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów bagażowych.

(111) 336467
(220) 2020 02 27
(210) 510748
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) BORUSZKOWSKI ROMUALD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERVOR-HC
(510), (511) 9 baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotoogniwa,
fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej jako elektrownie fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne
ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne z krzemu
krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 11 pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, kotły grzewcze, kotły
do instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia
i instalacje grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, instalacje
grzewcze do powietrza, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, urządzenia
grzewcze zasilane energią słoneczną, aparatura grzewcza na energię
słoneczną, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, kolektory słoneczne do celów grzewczych, urządzenia grzewcze do użytku w domu, urządzenia
magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, urządzenia
sterownicze jako zawory termostatyczne do instalacji grzewczych,
urządzenia chłodzące, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze,
przemysłowe instalacje chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do chłodzenia powietrza, urządzenia do chłodzenia
powietrza, 37 serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalowanie systemów
zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, budowa
instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów odprowadzania
ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych
na paliwa stałe, 42 prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł
energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, usługi projektowania na zamówienie, usługi
opracowywania projektów technicznych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, usługi w zakresie
przemysłowego projektowania technicznego, usługi technologiczne
i projektowanie w tym zakresie, usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do ogrzewania, projektowanie techniczne,
opracowywanie projektów technicznych, planowanie projektów
technicznych, technologiczne badania projektowe, badania i opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia.
(111) 336468
(151) 2020 12 03

(220) 2020 03 09
(441) 2020 08 17

(210) 511097
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(732) PACEK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTY CLINIC bc
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 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, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi tłumaczeń ustnych, transkrypcja w alfabecie Braille’a, tłumaczenie w alfabecie Braille’a, tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie języka migowego,
tłumaczenia (usługi-), tłumaczenia językowe ustne, świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, usługi
w zakresie rezerwacji biletów do teatru, usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie nabywania biletów
na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów na spektakle, usługi rezerwacji biletów
na koncerty, usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, usługi
rezerwacji biletów do teatru, usługi kas biletowych, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi informacyjne w zakresie
biletów na wydarzenia sportowe, usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, usługi biur
sprzedaży biletów teatralnych, usługi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji rezerwujących bilety kinowe, usługi
agencji rezerwujących bilety na spektakle teatralne, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], świadczenie usług sprzedaży biletów
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja biletów
na imprezy kulturalne, organizacja rezerwacji biletów na spektakle
i na inne imprezy rozrywkowe, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, biura rezerwacji biletów koncertowych, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych
niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, komputerowy skład drukarski [DTD], konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie przemówień politycznych,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie serwisów
informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja broszur, publi-

43

kacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet
elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek i czasopism
elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac
naukowych, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje
multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie
arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w internecie, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne,
publikowanie fotografii, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie gazety dla klientów w internecie, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie katalogów dotyczących podróży, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek dotyczących ligi rugby, publikowanie
książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek
instruktażowych, publikowanie książek, magazynów, almanachów
i czasopism, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie
książek związanych z rozrywką, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących rybek domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów
drukowanych związanych z francuskimi winami, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie nut, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie
podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie
podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast
on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji,
publikowanie roczników [kronik szkolnych], publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, publikowanie słów piosenek w postaci
książek, publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, publikowanie
tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów muzycznych,
publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek,
publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości, świadczenie usług
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w zakresie studiów nagrań wideo, transkrypcja muzyki na rzecz osób
trzecich, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier
komputerowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie
on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania,
udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji
elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub internetu,
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które
mogą być przeglądane, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży
nadawczej, usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku
stacji, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi dziennikarskie,
usługi kaligrafii, usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism,
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania blogów, usługi pisania przemówień do celów nie reklamowych, usługi
pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby nie reklamowe,
usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi publikacji, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej,
usługi reporterskie, usługi świadczone przez agencje literackie, usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji
map, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikacji
przewodników, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi w zakresie transkrypcji muzyki, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem
prac drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie
przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zakłady konne, zakłady, wyścigi psów, usługi
związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, usługi
w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej gry bingo, usługi w zakresie notowań
wyników sportowych, usługi w zakresie gry w pokera, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie bingo, usługi świadczone przez
kasyna, usługi sal bingo, usługi organizowania zakładów, usługi loterii, usługi kasyn on-line, usługi informacyjne dotyczące wyścigów,
usługi hazardowe on-line, udzielanie informacji związanych z wyścigami, udzielanie informacji związanych z końmi wyścigowymi, udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe],
udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, udostępnianie kasyn na cele
gier hazardowych, prowadzenie wyścigów konnych, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, prowadzenie loterii, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, organizowanie loterii, losowanie nagród
[loterie], kasyna, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], administrowanie [organizacja] grą w pokera, administrowa-

nie loteriami na rzecz osób trzecich, hazard, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie gier wideo, usługi
w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, dziecińce
zwierzęce, muzea, muzea [usługi-] [wystawy], obsługa kompleksów
ze zjeżdżalniami wodnymi, obsługa lunaparków, obsługa ogrodów
botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa przejażdżek
kolejką górską [w wesołych miasteczkach], oceanaria [rekreacja],
ogrody botaniczne, produkcja występów w parkach rozrywki, prowadzenie muzeów, prowadzenie ogrodów zoologicznych, prowadzenie
parków rozrywki, prowadzenie parków wodnych, rozrywka w postaci
parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka w postaci przejażdżek
w parkach rozrywki, świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, udostępnianie kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, udostępnianie
obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), usługi kustoszy muzeów, usługi muzeów
[wystawy], usługi parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki,
usługi parków rozrywki z motywami produkcji radiowych, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi placów zabaw, usługi rozrywkowe w postaci
pokazów w parkach rozrywki, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, usługi świadczone przez muzea
związane z mikroskopią, usługi świadczone przez muzea, usługi terenów rekreacyjnych, usługi w zakresie mobilnego mini zoo, usługi
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi w zakresie
parków tematycznych, usługi wesołych miasteczek, wesołe miasteczka, wesołe miasteczka (obsługa-), wystawy muzealne, zapewnianie
sprzętu, obiektów i usług muzealnych, zapewnianie usług w zakresie
parków wodnych, zapewnianie zjeżdżalni wodnych do celów rekreacyjnych, zoo, adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo
w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing, edycja nagrań audio,
edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja-), fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, mastering płyt, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych, montaż filmów
(kinematograficznych-), montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm
dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, obsługa sprzętu wideo i audio
do produkcji programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie
formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie formatów
do filmów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja animowanych
fragmentów na taśmie filmowej, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, produkcja dysków wideo na rzecz
osób trzecich, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych
do radia, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja
filmów na temat piłki nożnej, produkcja filmów, spektakli, produkcja
filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach
rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja filmów wideo
i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja imprez sportowych
na potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produkcja
kaset wideo, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów,
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produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku
i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo,
produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań
wzorcowych [master], produkcja obrazów animowanych, produkcja
oper, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja piosenek do filmów, produkcja pokazów rewiowych przed publicznością
na żywo, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów animowanych i z udziałem aktorów, produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej, produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja programów dźwiękowych,
produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja
radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja radiowych programów rozrywkowych, produkcja rozrywki audio, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja taśm
wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń
edukacyjnych z zarządzania, produkcja taśm wideo i dysków wideo,
produkcja telewizyjna, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja
wcześniej nagranych filmów kinowych, produkowanie filmów, programowanie [układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach
komputerowych, produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny
w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, projekcja filmów
do celów technicznych, projekcja filmów do celów medycznych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie programów radiowych, realizacja filmów animowanych,
realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach,
realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja rozrywki na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm wideo, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, realizacja transmisji
radiowych, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, reżyseria filmowa, inna
niż reżyseria filmów reklamowych, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, sporządzanie programu
telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych do kilku
stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, studia nagrań (usługi-), świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na-), tworzenie filmów
rysunkowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów,
udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, udostępnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, udostępnianie studiów audio lub wideo, układanie rozkładu programów telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych [planowanie], usługi edycji nagrań audio
i wideo, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi filmowania z powietrza, usługi fotografów, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo,
usługi nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji filmów, usługi
produkcji radiowej, usługi produkcji taśm audio, usługi studia do prób
[nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów,
usługi studiów nagrań, usługi studiów nagrań dla telewizji, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo
i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków
z dźwiękiem, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów
telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
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usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych
i rozrywki wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych,
usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie produkcji
programów radiowych, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, usługi w zakresie realizacji filmów animowanych
i programów telewizyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, zapewnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań, administrowanie [organizacja]
konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo
w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-),
konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], konkursy przez
telefon, organizacja gier, organizacja i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiarstwa figurowego, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja
kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja regat jachtowych, organizacja seminariów, organizacja turniejów golfowych, organizacja turniejów sportowych, organizacja turniejów szachowych, organizacja turniejów tenisowych,
organizacja wyścigów psów, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw
zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów
lekkoatletycznych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja
zawodów w golfa, organizacja zawodów w jeździe na łyżwach, organizacja zawodów w jeździe na wrotkach, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja zawodów w podnoszeniu ciężarów, organizacja
zawodów w zapasach, organizowanie ceremonii przyznania nagród
za męstwo, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, organizowanie
corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie dorocznych
konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
turniejów wędkarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiarstwa
szybkiego, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie imprez w zakresie
sportów elektronicznych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji
w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów dla psów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
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konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu,
organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, organizowanie
kwizów, organizowanie pokazów nurkowania, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie profesjonalnych turniejów lub zawodów golfowych,
organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących
biznesu, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów w celach
rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych,
organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie
seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją,
organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie sympozjów
medycznych związanych z naukami morskimi, organizowanie turniejów golfowych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie
wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw zwierząt, organizowanie zajęć
w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania
nagród, organizowanie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie
zawodów piłki nożnej, organizowanie zawodów w zakresie sportów
elektronicznych, organizowanie zawodów wyścigowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów
w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach handlowych,
organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie
wykładów w celach edukacyjnych, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja-], prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, produkcja
imprez w zakresie sportów elektronicznych na potrzeby telewizji, prowadzenie imprez w zakresie sportów elektronicznych na żywo, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w internecie, prowadzenie
kwizów, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów
w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, 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], przygotowywanie seminariów
dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących
handlu, realizacja meczów i pokazów koszykówki, sędziowanie w dyscyplinach sportów elektronicznych, seminaria, sympozja związane
z edukacją, sympozja związane z rozrywką, udostępnianie informacji
na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi konsul-

tacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi
organizowania quizów, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi związane z wystawami sztuki, wystawy
sztuki, zawody w aerobiku, chronometraż imprez sportowych, dopasowywanie kijów golfowych do indywidualnych użytkowników, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji dotyczących sportów
motorowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja sportowa, fitness
kluby, gimnastyka (instrukcje-), informacje na temat sportu, inscenizowanie turniejów, instruktaż fitness do gry w golfa, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie doskonalenia umiejętności gry w golfa, instruktaż
w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie jazdy konnej, instruktaż
w zakresie noszenia kimono na uroczyste okazje, instruktaż w zakresie sportów zimowych, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego,
kluby plażowe i basenowe, kręgielnie, kultura fizyczna, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące
sprawności fizycznej, lekcje gimnastyki, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie gry w piłkę nożną, nauczanie taekwondo, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauka gimnastyki, nauka jazdy na nartach,
nauka jazdy na wrotkach, nauka judo, nauka karate, nauka kendo (nauka japońskiej szermierki), nauka pilatesu, nauka polowania, nauka
w zakresie sportu, nauka wędkowania, nauka wyrobu kimono, noszenie kijów golfowych, obozy baseballowe, obozy jazdy konnej, obozy
koszykarskie, obozy piłki nożnej, obozy sportowe, obozy sportowe
(organizowanie-), obsługa centrów gry w kręgle, obsługa obiektów
sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez
sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, organizacja rajdów samochodowych, organizacja wyścigów samochodowych, organizacja zawodów hippicznych, organizacja zawodów w łyżwiarstwie szybkim, organizacja zawodów w łyżwiarstwie
figurowym, organizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organizacja zawodów żeglarskich, organizowanie grup do łowienia łososia, organizowanie grup do łowienia pstrąga, organizowanie
grup do polowań na jelenie, organizowanie grup do strzelania do dzikiej zwierzyny, organizowanie grup do strzelania z pistoletu, organizowanie grup do strzelania do rzutków, organizowanie grup do strzelania z łuku, organizowanie grup do wędkarstwa muchowego,
organizowanie grup na polowania, organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez gimnastycznych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez łyżwiarskich, organizowanie imprez rowerowych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem
zwierząt, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie meczów baseballowych, organizowanie meczów bokserskich, organizowanie meczów
piłki nożnej, organizowanie obiektów sportowych do mistrzostw
w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organizowanie obozów sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych, organizowanie pokazów jazdy konnej, organizowanie pokazów jazdy na wrotkach, organizowanie pokazów łyżwiarskich, organizowanie profesjonalnych
turniejów golfowych, organizowanie, przygotowanie i prowadzenie
zawodów sumo, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
walk bokserskich, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
wyścigów konnych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
regat, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów bejsbolowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów
piłki nożnej, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów rowerowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
zawodów sportowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie profesjonalnych turniejów lub zawodów gry w golfa, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie sportowych zawodów
wędkarskich, organizowanie turniejów, organizowanie turniejów koszykówki, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie wyścigów dookoła świata, organizowanie wyścigów konnych, organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, organizowanie wyścigów łodzi,
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organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów
pojazdów, organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych
stock car, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, organizowanie zawodów
i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, organizowanie
zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody, organizowanie
zawodów jeździeckich, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organizowanie
zawodów w zapasach sumo, planowanie profesjonalnych turniejów
golfowych, pokazy gimnastyczne (organizowanie-), pokazy jazdy
na łyżwach (organizowanie-), pokazy konne, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt
sportowy, produkcja imprez sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie basenów kąpielowych, prowadzenie imprez
sportowych na żywo, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej,
prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zawodów
sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie
obiektów sportowych, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka w postaci meczów piłkarskich, rozrywka w postaci meczów baseballowych, rozrywka w postaci meczów hokeja na trawie, rozrywka w postaci
turniejów tenisowych, rozrywka w postaci turniejów golfowych, rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, rozrywka w postaci wyścigów jachtów, rozrywka w postaci występów gimnastycznych, rozrywka w postaci zawodów zapaśniczych, rozrywka w postaci
zawodów bokserskich, rozrywka w postaci zawodów wrotkarskich,
rozrywka w postaci zawodów w podnoszeniu ciężarów, sędziowanie
na imprezach sportowych, sędziowanie sportowe, sędziowanie
w sporcie, strzelnice, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia zawodników
sportowych, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkoły jazdy konnej,
szkoły narciarskie, treningi zdrowotne i treningi fitness, trenowanie,
turnieje (inscenizowanie-), udostępnianie basenów kąpielowych,
udostępnianie boisk baseballowych, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, udostępnianie infrastruktury do gry
w golfa, udostępnianie kortów tenisowych, udostępnianie kręgielni,
udostępnianie krytych hal narciarskich i ich wyposażenia, udostępnianie lodowisk, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia
fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy konnej, udostępnianie
obiektów i sprzętu do sportów na lodzie, udostępnianie obiektów
i sprzętu do snookera, udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w kręgle, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu wędkarskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, udostępnianie obiektów
i sprzętu do jazdy na łyżwach, udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bilard, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w baseball, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby strzelnic, udostępnianie obiektów i sprzętu
do jazdy na wrotkach, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, udostępnianie
obiektów i sprzętu na wyścigi konne, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, udostępnianie
ośrodków sportowych do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym
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i szybkim, udostępnianie pływalni, udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, udostępnianie sal bilardowych, udostępnianie sal gimnastycznych, udostępnianie sprzętu i obiektów do gry
w kręgle, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie stoków
narciarskich, udostępnianie wiadomości na temat zapasów poprzez
światową sieć komputerową, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, udostępnianie wyposażenia do gry
w golfa, udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych,
udzielanie informacji na temat wyników meczów bokserskich, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sztuk walki, udzielanie
informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomości telefonicznych, udzielanie informacji związanych ze sportem, udzielanie informacji związanych z dżokejami, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi akademii piłkarskich, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne
w zakresie sprawności fizycznej, usługi fitness klubów, usługi klubów
sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia [fitness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi osób noszących graczom kije golfowe, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi pomocników przy połowie lub polowaniu, usługi przewodników
myśliwskich, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, usługi rekreacyjne związane z bobslejami, usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, usługi rekreacyjne
związane z pieszymi wędrówkami, usługi rozrywkowe w postaci imprez łyżwiarskich, usługi rozrywkowe w postaci klubu zapaśniczego,
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane z grą w golfa, usługi rozrywkowe związane ze sportem,
usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle [dziesięcioma kręglami],
usługi sal do gry w snookera, usługi siłowni, usługi siłowni związane
z kulturystyką, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi
sportowe, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie bobslejów, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi terenów treningowych do gry w golfa,
usługi torów kręglarskich, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu sprawności
fizycznej, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi wyrównywania szans [handicap] podczas imprez sportowych, wyrównywanie
szans [handicap] podczas imprez sportowych, zajęcia gimnastyczne,
zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia w zakresie
ćwiczeń fizycznych, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie
ćwiczeń fizycznych, zapewnianie kursów w zakresie zarządzania
wodą, zapewnianie lodowiska do jazdy na łyżwach, zapewnianie
obiektów sportowych na potrzeby mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby mistrzostw
w łyżwiarstwie szybkim, zapewnianie obiektów sportowych do gry
w polo, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby łucznictwa,
zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, zapewnianie wychowania fizycznego, zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, zawody sportowe (organizowanie-), gry internetowe [nie do pobrania], gry (obsługa sal-), gry oferowane on-line (w sieci
informatycznej), gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, obsługa salonów gier [sale], organizacja zawodów w grach elektronicznych, świadczenie usług w zakresie salo-
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nów gry, trenowanie w zakresie sportów elektronicznych,
udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier
za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie gry
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez
globalną sieć i/lub internet, udostępnianie informacji online na temat
strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników gier, udostępnianie informacji w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy,
za pośrednictwem internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line,
udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie
obiektów i sprzętu do sportów elektronicznych, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier on-line, usługi gier online przez urządzenia mobilne,
usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi
rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, usługi rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych, usługi
salonów gier, usługi salonów gier wideo, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi w zakresie
gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych
świadczone za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem internetu,
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych, usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym
udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier
świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale
komputerowe lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej
świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych,
usługi w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, cyrki, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, obsługa
koncertów muzycznych, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja występów rozrywkowych
na żywo, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie koncertów,
organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie koncertów
muzyki pop, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów tańca, organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie widowisk
muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie
produkcji teatralnych, organizowanie występów komediowych, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie występów na żywo, pokazy baletowe, pokazy cyrkowe, pokazy hipnotyzerów [rozrywka], pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy
tańca na żywo, pokazy taneczne na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja pokazów komediowych na żywo, prezentacja
pokazów tanecznych, prezentacja przedstawień na żywo, prezentacja
przedstawień muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, prezentowanie pokazów magii, produkcja kabaretów,
produkcja koncertów muzycznych, produkcja pokazów łyżwiarstwa,
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja programów komediowych, produkcja
przedstawień na żywo, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja spektakli scenicznych, produkcja sztuk, produkcja sztuk scenicznych, produkcja widowisk na żywo, produkcja widowisk teatralnych,
produkcje cyrkowe, produkcje teatralne, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych,

przedstawienia baletowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia
muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, przedstawienia teatralne, przedstawienia teatralne [produkcja], przedstawienie operowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, reżyserowanie przedstawień
teatralnych, reżyserowanie przedstawień muzycznych, reżyserowanie sztuk, reżyserowanie widowisk teatralnych, rozrywka w formie
pokazów magii, rozrywka w formie pokazów lotniczych, rozrywka
w formie przedstawień cyrkowych, rozrywka w postaci koncertów,
rozrywka w postaci produkcji teatralnych, rozrywka w postaci spektakli połączonych z kolacją, rozrywka w postaci występów tanecznych,
rozrywka w postaci występów baletowych, rozrywka w postaci występów orkiestr, rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo,
rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych
w kostiumy, rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych,
teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, usługi artystów estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, usługi cyrkowe, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem koncertów, usługi festiwali muzycznych, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi klubów komediowych, usługi koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, usługi orkiestry, usługi
orkiestry symfonicznej, usługi pokazów sztuczek magicznych, usługi
produkcji teatralnych, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy
instrumentalne, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci
występów na żywo, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe w postaci produkcji
estradowej i kabaretu, usługi rozrywkowe w postaci organizowanych
na żywo pokazów i zawodów wrotkarskich, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci
występów muzycznych grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi teatralne, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, usługi
w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi występów grup muzycznych na żywo, widowiska komediowe na żywo, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, wykonywanie programów
muzycznych, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, wystawianie spektakli teatralnych, wystawianie świątecznych przedstawień musicalowych na żywo, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne
na żywo, występy na żywo grup rockowych, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów rockowych na żywo, zapewnianie muzyki na żywo,
zapewnianie przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo,
zarządzanie koncertami, zarządzanie stroną artystyczną występów
muzycznych, usługi biblioteczne i wynajem mediów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, aparaty oświetleniowe dla teatrów (wypożyczanie-), automaty do gry (wypożyczanie-), dzierżawa
kin, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, trybuny (wynajem-),
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi wynajmu automatów do gier, wynajem dmuchanych
domów do skakania, wynajem fajek do nurkowania, wynajem gier
kasynowych, wynajem hulajnóg, wynajem instrumentów muzycznych, wynajem jednorękich bandytów [maszyny do gier], wynajem
konsoli do gier wideo, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem
maszyn i urządzeń rozrywkowych, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, wynajem sprzętu do gier, wynajem
urządzeń do gier, wynajmowanie koni do rekreacji, wynajmowanie
latawców, wynajmowanie maszyn do gier, wynajmowanie maszyn
rozrywkowych, wynajmowanie robotów edukacyjnych, wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie automatów do gry,
wypożyczanie dekoracji do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji filmowych i telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie instrumentów muzycznych, wypożyczanie kostiumów [teatralnych lub na maskaradę], wypożyczanie maszyn
do gier wideo, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wy-
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pożyczanie materiałów szkoleniowych, wypożyczanie oświetlenia
przeznaczonego do użytku na planach teatralnych, wypożyczanie
oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach filmowych, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach telewizyjnych, wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wypożyczanie
scenografii, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie sprzętu do oświetlania sceny, wypożyczanie trybun
głównych, wypożyczanie urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym, wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do dekoracji teatralnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych do studiów telewizyjnych, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, wypożyczanie wrotek, wypożyczanie zabawek, biblioteczne usługi wyszukiwania fotografii, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych,
usługi archiwów bibliotecznych, usługi biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków
elektronicznych, usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, usługi
biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierającej informacje z gazet, usługi biblioteczne świadczone
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi biblioteczne
[usługi bibliotek], usługi biblioteczne wspomagane komputerowo,
usługi bibliotek elektronicznych, usługi bibliotek muzycznych, usługi
bibliotek objazdowych, usługi bibliotek w zakresie wymiany książek,
usługi bibliotek wypożyczających filmy, usługi bibliotek wypożyczających kasety wideo, usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru,
usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbiorów, usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru świadczone on-line, usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania on-line, usługi biblioteki fotograficznej,
usługi doradcze w zakresie bibliotek, usługi online w zakresie biblioteki akademickiej, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe,
usługi wypożyczania filmów wideo, usługi wypożyczania filmów,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, wynajem
czytników książek elektronicznych, wynajem kaset magnetofonowych, wynajem nagrań z fonią i wizją, wynajem negatywów, wynajem płyt DVD, wynajem pozytywów, wynajem programów telewizyjnych, wynajmowanie nagranych szkoleń, wypożyczanie CD-ROM-ów,
wypożyczanie czasopism, wypożyczanie DVD z filmami, wypożyczanie dysków audio, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie filmów wideo, wypożyczanie gazet i czasopism, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie kaset audio, wypożyczanie kaset muzycznych, wypożyczanie książek, wypożyczanie książek audio, wypożyczanie książek dotyczących bankowości,
wypożyczanie książek dotyczących finansów, wypożyczanie książek
dotyczących audytu, wypożyczanie książek dotyczących księgowości, wypożyczanie książek i czasopism, wypożyczanie książek i innych
publikacji, wypożyczanie książek związanych z wywiadem biznesowym [business intelligence], wypożyczanie książek związanych
z komputerami, wypożyczanie książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, wypożyczanie książek związanych z programowaniem komputerów, wypożyczanie książek związanych z metodologią biznesową, wypożyczanie magnetofonów kasetowych,
wypożyczanie materiałów drukowanych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań fonograficznych,
wypożyczanie nagrań gramofonowych, wypożyczanie nagrań lub
nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków, wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagranych kaset, wypożyczanie nagranych materiałów rozrywkowych, wypożyczanie nagranych magnetycznych
taśm wideo do nauki języka, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej kaset wideo, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci dysków, wypożyczanie
nagranych wcześniej filmów w postaci taśm wideo, wypożyczanie
obrazów i prac kaligraficznych, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej taśm magnetycznych, wypożyczanie płyt fonograficznych, wypożyczanie płyt gramofonowych, wypożyczanie płyt kompaktowych, wypożyczanie płyt lub taśm
magnetycznych z nagranym dźwiękiem, wypożyczanie publikacji
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drukowanych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie sprzętu wideo i audio, wypożyczanie taśm, wypożyczanie
taśm audio zawierających nagraną muzykę, wypożyczanie taśm
dźwiękowych do nauki języka obcego, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie taśm i kaset wideo, wypożyczanie taśm magnetycznych z nagranymi obrazami, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm wideo, kaset wideo
i wideogramów, wypożyczanie wideo, wypożyczanie wideodysków,
wypożyczanie zapisanych nośników danych w celach rozrywkowych,
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, gramofony (wypożyczanie-), odtwarzacze płyt kompaktowych (wypożyczanie-), projektory
filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie-), usługi wypożyczania
urządzeń do karaoke, wynajem i dzierżawa projektorów filmowych
i akcesoriów, wynajem kamer filmowych, wynajem kamer telewizyjnych, wynajem kinowego sprzętu do projekcji, wynajem odbiorników
radiowych i telewizyjnych, wynajem odbiorników telewizyjnych, wynajem odtwarzaczy płyt kompaktowych, wynajem projektorów filmowych, wynajem sprzętu audio i wideo, wynajem sprzętu audiowizualnego, wynajem sprzętu do gier wideo, wynajem sprzętu
do projekcji filmów, wynajem stacji radiowych i telewizyjnych, wynajem studiów nagrań, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów
audio, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów wideo, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajmowanie sprzętu do projekcji filmów, wynajmowanie studiów filmowych, wynajmowanie studiów nagraniowych, wypożyczanie akustycznego sprzętu nagrywającego,
wypożyczanie akustycznego sprzętu odtwarzającego, wypożyczanie
aparatów do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów fotograficznych, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, wypożyczanie aparatów telewizyjnych, wypożyczanie diapozytywów, wypożyczanie ekranów, wypożyczanie gramofonów, wypożyczanie kamer
wideo, wypożyczanie kamkorderów [zintegrowanych kamer i magnetowidów], wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie maszyn
i urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie odbiorników radiowych, wypożyczanie odbiorników telewizyjnych, wypożyczanie odtwarzaczy płyt, wypożyczanie odtwarzaczy DVD, wypożyczanie projektorów, wypożyczanie projektorów kinowych, wypożyczanie
projektorów filmów, wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, wypożyczanie rzutników, wypożyczanie rzutników do slajdów,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nagrywania
taśm, wypożyczanie sprzętu telewizyjnego interaktywnego i opartego na technologii kompresji cyfrowej, wypożyczanie sprzętu wideo,
wypożyczanie telewizorów, wypożyczanie urządzeń do nagrywania
dźwięku, wypożyczanie urządzeń do reprodukcji dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających [system pa], wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla telewizji, wypożyczanie urządzeń radiowych, sport
(wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], stoły bilardowe
(wypożyczanie-), wynajem basenów pływackich, wynajem łyżew, wynajem łyżworolek, wynajem rakiet tenisowych, wynajem sprzętu
do rekreacyjnej jazdy konnej, wynajem sprzętu do tenisa, wynajem
sprzętu do użytku na imprezach sportowych, wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wypożyczanie deskorolek, wypożyczanie sprzętu do bobslejów, wypożyczanie sprzętu do gry w golfa, wypożyczanie sprzętu do użytku
na imprezach lekkoatletycznych, wypożyczanie sprzętu do użytku
na imprezach gimnastycznych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego,
wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wypożyczanie stołów bilardowych, administrowanie [organizacja] teleturniejami, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną,
administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, akredytacja
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja kompetencji zawodowych, akredytacja usług edukacyjnych, biblioteka [wypożyczalnia
książek], biblioteki, biura rezerwacji w zakresie rozrywki, centra rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących
książek, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie rozrywki
drogą radiową, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
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dyskoteki, dystrybucja filmów, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, gry losowe,
impresariat artystyczny, impresariat teatralny, imprezy kulturalne,
imprezy taneczne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje o rekreacji, jaskinie udostępniane publicznie, kabarety,
kabarety i dyskoteki, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, kina, komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, konkursy muzyczne, kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, malowanie portretów, malowanie twarzy, nauczanie indywidualne, nocne kluby, obozy letnie
[rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obsługa bibliotek, obsługa
gości na imprezach rozrywkowych, obsługa sal tanecznych, obsługa
studia filmowego, odgrywanie roli clowna, ogrody udostępniane publicznie, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina
do celów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja konkursów
muzycznych, organizacja konkursów piękności, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizacja pokazów jazdy
na łyżwach, organizacja przyjęć, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja webinariów, organizacja widowisk, organizowanie balów, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych
z telewizją, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach
rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gal, organizowanie gier
z udziałem publiczności, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie
i prowadzenie widowisk lotniczych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
konkursów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie pokazów lotniczych,
organizowanie pokazów psów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie
przedstawień, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie spektakli
rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie widowisk historycznych
w plenerze, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
ośrodki rozrywkowe, oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych,

pisanie piosenek, place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych,
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie pokazów filmów, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie specjalnych imprez, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk, pływalnie [baseny], pokazy
filmów kinematograficznych, pokazy filmów kinematograficznych
i kinowych, pokazy filmów kinowych, pokazy filmów wideo, pokazy
filmowe, pokazy laserów [rozrywka], pokazy psów, pokazy rodeo, pokazy sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, pokazy zwierząt, prezentacja
dzieł teatralnych, prezentacja filmów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja recitali, produkcja pokazów jazdy
na wrotkach, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy tancerzy, produkcja programów dokumentalnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych lub programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja programów telewizyjnych na żywo
do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych
na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
przedstawień muzycznych, produkcja studiów filmowych, produkcja
teleturniejów telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, prowadzenie dyskotek, prowadzenie
festiwali filmowych, prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie konkursów piękności, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych,
przedstawianie filmów, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi
rozrywkowe, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przeprowadzanie konkursów
piękności, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do celów edukacyjnych, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach rozrywkowych, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, przesłuchania do telewizyjnych konkursów talentów, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie
efektów specjalnych w celach rozrywkowych, przygotowywanie napisów do filmów, przygotowywanie napisów na imprezy teatralne
na żywo, przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin,
przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, przygotowywanie programów rozrywkowych dla kin, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, przygotowywanie serwisów informacyjnych dla kin, przygotowywanie tekstów do publikacji, radiowe
i telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacje koncertów, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi
organizatora), reżyserowanie lub wystawianie sztuk, rozrywka, rozrywka dostarczana przez telewizję kablową, rozrywka dostarczana
przez systemy wideotekstowe, rozrywka filmowa, rozrywka (informacja o-), rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna on-line, rozrywka on-line, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka przez telefon w postaci uprzednio nagranych
wiadomości o zabarwieniu erotycznym, rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka teatralna,
rozrywka w formie pokazów mody, rozrywka w formie pokazów
świetlnych, rozrywka w formie pokazów laserowych, rozrywka w formie programów telewizyjnych (udostępnianie-), rozrywka w postaci
festiwalu etnicznego, rozrywka w formie telewizyjnych programów
informacyjnych, rozrywka w postaci konkursów ortograficznych, rozrywka w postaci konkursów piękności, rozrywka w postaci przedstawień objazdowych, rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych, rozrywka w postaci toczących się programów telewizyjnych
z różnorodnych dziedzin, rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, rozrywka za pośrednictwem telefonu, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, rozrywka związana z degustacją
wina, salony gier automatycznych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, śpiew chórów gospel, sport i fitness, sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, studia tańca,
świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, świad-
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czenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, świadczenie usług w zakresie karaoke, świadczenie
usług związanych z rekreacją wodną, szkolenia ruchowe dla dzieci,
teleturnieje, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie filmów
nie do pobrania, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie graczom
informacji na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji dotyczących
filmów, udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostępnianie
muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub
teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci,
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów
i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe Go, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w shogi, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w paintball, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, udostępnianie
obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie obiektów
kinowych, udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci,
udostępnianie online recenzji książek, udostępnianie pomieszczeń
przystosowanych do celów rozrywkowych, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie przejazdów kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, udostępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy sports,
udostępnianie rozrywki online w postaci programów typu teleturnieje, udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, udostępnianie sal
do tańca i ich wyposażenia, udostępnianie salonów go lub shogi,
udostępnianie salonów madżong, udostępnianie salonów pachinko
[japońska gra automatowa], udostępnianie salonów z automatami
do gier, udostępnianie sprzętu do karaoke, udostępnianie sprzętu
i obiektów rozrywkowych, udostępnianie telewizyjnych programów
informacyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania, udostępnianie urządzeń do karaoke, udostępnianie wyposażenia studiów
filmowych, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry w paintball, udzielanie
informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych,
udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, udzielanie informacji na temat rozrywki
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i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu,
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, udzielanie informacji
w dziedzinie muzyki, układanie rozkładu programów telewizji kablowej [planowanie], usługi agencji rezerwujących miejsca na przedstawienia teatralne, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi artystów estradowych, usługi artystów estradowych świadczone przez
muzyków, usługi biblioteczne, usługi bibliotek [wypożyczanie książek], usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, usługi dekorowania balonami, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi dotyczące zapewniania rozrywki
na statkach wycieczkowych, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi
dziennikarzy freelancerów, usługi elektronicznych przewodników
po programach, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone
online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier,
usługi informacji o rekreacji, usługi informacji o rozrywce, usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki,
usługi informacyjne związane z rozrywką, usługi kabaretowe, usługi
kinowe, usługi klubów [dyskotek], usługi klubów [kabaretowych],
usługi klubów nocnych, usługi klubów nocnych [rozrywka], usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi konsultacyjne
w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez internet, usługi malowania artystycznego murali, usługi miksowania muzyki, usługi mistrzów
ceremonii, usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię [do celów edukacyjnych], usługi ośrodków dzikiej przyrody [do celów rekreacyjnych], usługi pisania piosenek na potrzeby nie reklamowe, usługi
planetarium, usługi planowania przyjęć, usługi pokazów filmowych,
usługi pokazów laserowych, usługi prezentacji audiowizualnych,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi prezenterów muzyki, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć
i imprez specjalnych, usługi prowadzenia rozmów telefonicznych
w celach rozrywkowych, usługi przewodników po programach telewizyjnych, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, usługi radiowe w zakresie zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych,
usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi rekreacyjne związane
z wędrówkami z plecakiem, usługi rozrywki dopasowywania użytkowników z nagraniami audio i wideo, usługi rozrywki dźwiękowej,
usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe
dostarczane przez internet, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi
rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, usługi rozrywkowe
świadczone na torze wyścigowym, usługi rozrywkowe świadczone
przez telefon, usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe
świadczone w dyskotekach, usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez
hotele, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line,
usługi rozrywkowe w formie wideo, usługi rozrywkowe w formie
przedstawień kinowych, usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych
za pomocą kamery internetowej, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami
audio i wideo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, usługi rozrywkowe związane z automatami
do gry, usługi rozrywkowe związane z kwizami, usługi rozrywkowe
związane z konkursami, usługi sportowe i kulturalne, usługi studiów
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filmowych, usługi świadczone przez biblioteki, usługi świadczone
przez bary karaoke, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi świadczone przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, usługi
szkół [edukacja], usługi teatrów rewiowych, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi w zakresie fanklubów, usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), usługi w zakresie firmowych imprez dla
klientów lub pracowników (rozrywka), usługi w zakresie gier wojennych, usługi w zakresie klubów tańca, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usługi w zakresie
pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji widowisk, usługi w zakresie
rekreacji, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie rozrywki popularnej, usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, usługi
w zakresie rozrywki kinematograficznej, usługi w zakresie sal tanecznych, usługi w zakresie tańca erotycznego, usługi w zakresie wystawiania programów lekkiej rozrywki, usługi wideobiblioteki, usługi
związane z dyskotekami, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, widowiska nadawane za pośrednictwem
telewizji satelitarnej, widowiska rewiowo-kabaretowe, widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, wypożyczanie
książek z bibliotek, wystawianie produkcji w zakresie lekkiej rozrywki,
wystawianie zwierząt, wystawy zwierząt, wystawy zwierząt i tresura
zwierząt, wystawy zwierząt (prowadzenie-), zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych,
zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, zapewnianie dmuchanych domów do skakania do celów rekreacyjnych, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, zapewnianie rozrywki on-line, zapewnianie sal balowych, zapewnianie
zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnienie
obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną lokali
muzycznych, zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych,
akademie, akademie kaligrafii, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych,
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], degustacje win
[usługi edukacyjne], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja
i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja (informacje dotyczące-), edukacja (informacje o-), edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą internetu czy ekstranetów, edukacja prawna, edukacja
przedszkolna, edukacja religijna, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja
w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie
przetwarzania danych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edukacyjne usługi doradcze, egzaminy edukacyjne
dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu
dronów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów,
imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, informacja o edukacji, informacje bibliograficzne, informacje dotyczące edukacji sportowej, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń

zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem, instruktaż
lotniczy, instruktaż w zakresie aikido, instruktaż w zakresie gimnastyki
ciążowej, instruktaż w zakresie latania samolotem, instruktaż w zakresie latania, instruktaż w zakresie liczydeł, instruktaż w zakresie obycia
towarzyskiego, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, instruktaż
w zakresie technik komunikacyjnych, kształcenie głosu, kształcenie
na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kursy
boksu, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z łucznictwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane
z kajakarstwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem dotyczące
spuszczania się po linie, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, kursy edukacyjne związane z automatyzacją, kursy instruktażowe, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, kursy językowe,
kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, kursy korespondencyjne dotyczące dbania o dom, kursy
korespondencyjne dotyczące ogrodnictwa, kursy korespondencyjne
dotyczące inwestycji osobistych, kursy korespondencyjne dotyczące
inwestowania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne,
kursy samoświadomości [szkolenia], kursy specjalizacyjne dla onkologów, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy
szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy szkoleniowe
w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy szkoleniowe
w formie pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju,
kursy szkoleniowe w zakresie projektowania silników, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą,
promocją, marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe w zakresie
inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie łączenia włókien światłowodowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe
związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe związane z projektowaniem
baz danych, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy
szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, lekcje baletu, lekcje śpiewu, medyczne usługi edukacyjne,
mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, nauczanie,
nauczanie chińskich sztuk walki, nauczanie dotyczące zarządzania,
nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, nauczanie kaligrafii,
nauczanie muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, nauczanie na temat wody pod kątem ekologii, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania
wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania pokazami zwierząt domowych,
nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, nauczanie pływania, nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie prawa, nauczanie przedszkolne, nauczanie technik
ratowania życia, nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w dziedzinie osteopatii, nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, nauczanie
w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie w zakresie
cad (projektowania wspomaganego komputerowo), nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
nauczanie w zakresie robótek ręcznych, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie w zakresie
ziołolecznictwa, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie
wyrównawcze, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, nauczanie
wyrównawcze w zakresie języka, nauczanie z zakresu przetwarzania

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

danych, nauka aerial fitness, nauka ceremonii herbacianej, nauka fotografii, nauka fryzjerstwa, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry w baseball, nauka gry w koszykówkę, nauka gry w szachy japońskie [nauka gry w shogi], nauka gry w golfa, nauka gry
w tenisa, nauka indywidualna, nauka jazdy, nauka jazdy na łyżwach,
nauka jazdy na motocyklu, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, nauka kaligrafii japońskiej (shodo), nauka krawiectwa lub
krawiectwa lekkiego, nauka malowania, nauka muzyki, nauka nurkowania, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, nauka pływania,
nauka projektowania wnętrz, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, nauka rysowania,
nauka śpiewu, nauka szycia, nauka tańca, nauka tańca dla dorosłych,
nauka tańca dla dzieci, nauka tańca na rurze, nauka tresury zwierząt,
nauka układania kompozycji kwiatowych, obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, ocena orientacji zawodowej, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie międzynarodowych programów wymiany studentów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem
turystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie onkologii, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży
z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu futbolu amerykańskiego, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
futbolu amerykańskiego, organizacja kursów językowych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych wycieczek
z przewodnikiem, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych,
organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy
uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
piłkarskich, organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych,
organizowanie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów
stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie
kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń
technicznych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych
z branżą budowlaną, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem narzędziowym, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej,
organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizo-
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wanie szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia,
organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wycieczek do celów
szkoleniowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, podyplomowe kursy szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, podyplomowe kursy szkoleniowe
związane ze studiami z zakresu zarządzania, podyplomowe kursy
szkoleniowe, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne,
pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], pokazy
[szkolenia] technik malowania i dekoracji, pozowanie artystom, pozowanie dla artystów, prezentacja produktów fryzjerskich w celach
szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych
podczas seminariów z zakresu zarządzania, programy edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem,
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów dotyczących
szkoleń administracyjnych, prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu,
prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie
inżynierii, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów
edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, prowadzenie kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie
uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie
podstawowym, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie podstawowych kursów czytania i pisania, prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień
medycznych, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych
z organizacją czasu, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii,
prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością
fizyczną, prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów
[szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji łodzi motorowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji
silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników,
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników,
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw łodzi motorowych, prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć
dotyczących redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, przedszkola,
przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów
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edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach
edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom
zdrowotnym, przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego,
przygotowanie zawodowe związane z ochroną mienia osobistego,
przygotowanie zawodowe związane z bezpieczeństwem domu, przygotowanie zawodowe związane z samoobroną, przygotowanie zawodowe związane z unikaniem problemów z narkotykami, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przyznawanie
świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, rozrywka w postaci meczów hokeja na lodzie, seminaria edukacyjne, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące procedur dochodzeniowych, seminaria
edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, skomputeryzowane
szkolenia, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z ekologią, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, szkolenia biznesowe,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla kosmetyczek z zakresu pielęgnacji sierści zwierząt, szkolenia dla osób niewidomych w zakresie
korzystania z psów przewodników, szkolenia dla personelu w zakresie
technologii żywności, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla
rodziców, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia dotyczące prowadzenia ksiąg,
szkolenia edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
szkolenia kierowców samochodów, szkolenia komputerowe, szkolenia krupierów, szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli pływania,
szkolenia mistrzów ceremonii, szkolenia nauczycieli sportowych,
szkolenia osób zajmujących się morskim przemysłem gazowym, szkolenia osób zajmujących się morskim przemysłem naftowym, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania
sprzętu elektrycznego, szkolenia praktyczne w dziedzinie spawania,
szkolenia przemysłowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkolenia sędziów sportowych, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, szkolenia techniczne
w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia techniczne związane z higieną,
szkolenia w bazach wojskowych, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa w technologii wiercenia, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
filozofii, szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia
w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia
w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, szkolenia w zakresie obróbki
drewna, szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania
danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania,
szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych
do badań laboratoryjnych, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia
w zakresie opracowywania programów komputerowych, szkolenia
w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie opracowywania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie programowania komputerów,
szkolenia w zakresie projektowania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie projektowania programów komputerowych, szkolenia
w zakresie projektowania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie
projektowania, szkolenia w zakresie projektowania komputerów,
szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy,
szkolenia w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia
w zakresie sztuk wizualnych, szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych, szkolenia w zakresie technik komputerowych, szkolenia w za-

kresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych,
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie
użytkowania maszyn budowlanych, szkolenia w zakresie wyścigów
samochodowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z obsługi obwodów scalonych, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa na drodze, szkolenia z zakresu obsługi programów
komputerowych, szkolenia z zakresu obsługi czujników optycznych,
szkolenia z zakresu public relations, szkolenia z zakresu rozumienia
muzyki, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych,
szkolenia z zakresu technik zapobiegania ślepocie, szkolenia z zakresu użytkowania dźwigów, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, szkolenia żeglarskie,
szkolenia związane z branżą restauracyjną, szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, szkolenia
związane z technikami przetwarzania danych, szkolenia związane
z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych, szkolenia związane
z zarządzaniem wystawami zwierząt domowych, szkolenia związane
ze sprzętem komputerowym, szkolenie biznesowe prowadzone
za pomocą gry, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie i coaching
w dziedzinie przemówień politycznych, szkolenie i coaching w dziedzinie debat politycznych, szkolenie i instruktaż, szkolenie kierowców, szkolenie kosmetyczek dla zwierząt, szkolenie magików, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa,
szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi,
szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z pisaniem na maszynie, szkolenie personelu
zajmującego się finansami, szkolenie psów przewodników dla osób
niewidomych, szkolenie religijne, szkolenie specjalistów w branży hydraulicznej, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego,
szkolenie techniczne związane z analizą chemiczną, szkolenie techniczne związane z geotechniką, szkolenie w obchodzeniu się z psami,
szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie administracji,
szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie bankowości,
szkolenie w zakresie chiropraktyki, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie enologii, szkolenie w zakresie etykiety,
szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w zakresie homeopatii, szkolenie w zakresie instalowania komputerów, szkolenie w zakresie inżynierii elektrycznej, szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie w zakresie napraw
komputerów, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi procesorów danych, szkolenie w zakresie walki z fałszerstwem w celu rozpoznawania
podróbek, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie w zakresie zalesiania, szkolenie w zakresie zarządzania przechowalniami
dla psów, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie w zakresie
ziołolecznictwa, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, szkolenie z jazdy na motocyklu, szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie z zakresu sprzedaży,
szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, szkolenie zaawansowane, szkolenie związane z karierą zawodową, szkoły
baletowe, szkoły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win,
szkoły korespondencyjne, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt,
szkoły tańca, szkoły z internatem, testy edukacyjne, trening jogi, trening medytacji, trening osobisty [szkolenie], trening posłuszeństwa
dla zwierząt, trening rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych, tresura koni, tresura zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób
trzecich, tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkolenio-
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wych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych
ludzi przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania
egzaminów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych
ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, udostępnianie sprzętu i obiektów szkoleniowych w zakresie morskiego przemysłu wydobycia paliwa, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line,
udzielanie informacji związanych z kształceniem pomaturalnym uzupełniającym za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, udzielanie
lekcji tańca, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze
w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego,
usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi, usługi
dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji biznesowej,
usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania
i pisania, usługi edukacji percepcyjnej, usługi edukacji religijnej, usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu,
usługi edukacyjne dla duchowieństwa, usługi edukacyjne dla dzieci
w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dla przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące medytacji,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania substancji uzależniających, usługi edukacyjne dotyczące
zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące zawodu weterynarza, usługi edukacyjne dotyczące magnetyzmu ajurwedyjskiego, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi
edukacyjne dotyczące gotowania, usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego,
usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące religii, usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności
gospodarczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania narkotyków, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, usługi
edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych, usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, usługi
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edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem
majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne
klubów, usługi edukacyjne mające na celu zapobieganie ślepocie,
usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, usługi
edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne
świadczone przez instytuty szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, usługi
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania szkiców
budowlanych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne
świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki [SNA],
usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie [akademie],
usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi
edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne
w postaci muzycznych programów telewizyjnych, usługi edukacyjne
w postaci szkół kosmetycznych, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne
w zakresie muzyki, usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska,
usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie
sztuki, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania przetwarzania danych, usługi
edukacyjne w zakresie szkół średnich, usługi edukacyjne w zakresie
bankowości, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, usługi edukacyjne
w zakresie fotografii, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym, usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze,
usługi edukacyjne z zakresu nauczania technik transkrypcyjnych,
usługi edukacyjne z zakresu kina, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, usługi
edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, usługi edukacyjne z zakresu
farmacji, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków
od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z polityki gruntowej, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty
z polityki gruntowej, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, usługi edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, usługi
edukacyjne związane z zanieczyszczeniem wody, usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne związane
z podawaniem do stołu, usługi edukacyjne związane z jogą, usługi
edukacyjne związane z piwowarstwem, usługi edukacyjne związane
z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne związane z enologią, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi
edukacyjne związane ze skrótowym systemem zapisu, usługi edukacyjne związane z produkcją tekstyliów, usługi edukacyjne związane
z bezpieczeństwem drogowym, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z branżą ogrodniczą, usługi edukacyjne związane z wodą, usługi
edukacyjne związane ze świadczeniem usług restauracyjnych, usługi
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edukacyjne związane z zoologią, usługi edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych,
usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci,
usługi edukacyjne związane z technologią żywności, usługi edukacyjne związane z higieną, usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, usługi edukacyjne związane z kuchnią japońską, usługi edukacyjne związane z tańcem, usługi edukacyjne związane z malowaniem, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi edukacyjne
związane z biznesem, usługi edukacyjne związane z zarządzaniem
wodą, usługi edukacyjne związane z modą, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi egzaminów akademickich, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi informacji telefonicznej związane
z edukacją, usługi informacyjne dotyczące szkół, usługi informacyjne
dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe w zakresie przetwarzania danych, usługi instruktażowe w zakresie naprawy pojazdów,
usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej,
usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, usługi kształcenia
praktycznego, usługi mentoringu biznesowego, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauczania muzyki, usługi nauczania percepcyjnego, usługi nauczania
umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania w zakresie metod
pedagogicznych, usługi nauczania związane z branżą optyczną, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, usługi nauczania
związane z branżą chirurgiczną, usługi nauczania związane z pomocą
biznesową, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość
świadczone on-line, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy
instruktażowe, usługi przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi
szkół, usługi szkół jazdy, usługi szkół korespondencyjnych, usługi
szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi szkół pielęgnacji
urody, usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, usługi szkół w zakresie nauczania rysunku budowlanego, usługi szkół wyższych w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi szkół z internatem, usługi szkoleń
pracowników związane z nowoczesną technologią biurową, usługi
szkolenia dla personelu, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu
detalicznego, usługi szkolenia nianiek, usługi szkolenia personelu
działu sprzedaży, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi
szkoleniowe dla inżynierów dźwięku, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, usługi szkoleniowe dla
przemysłu, usługi szkoleniowe dla techników kinowych, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania biur, usługi szkoleniowe dotyczące
wspomaganego komputerowo wytwarzania, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania podmorskiego, usługi szkoleniowe dotyczące naprawy systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące instalacji komputerów, usługi szkoleniowe dotyczące
zajęć podwodnych, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania restauracji, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania fabryk, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania szpitali, usługi szkoleniowe dotyczące
ortopedii, usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, usługi
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania wspomaganego komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące konserwacji systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące
przesyłania danych, usługi szkoleniowe dotyczące latania, usługi
szkoleniowe dotyczące testowania wspomaganego komputerowo,
usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym,
usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania hoteli, usługi szkoleniowe
dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, usługi szkoleniowe
dotyczące instalacji systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, usługi szkoleniowe
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi szkoleniowe

w dziedzinie finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania oprogramowania
komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi wspomaganych komputerowo systemów inżynieryjnych, usługi szkoleniowe
w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania inżynieryjnego, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania
komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe
w zakresie produkcji, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży dla detalistów, usługi szkoleniowe
w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego, usługi szkoleniowe w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa
do spraw zarządzania, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe związane
z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła, usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów, usługi szkoleniowe związane z naprawą
pojazdów, usługi szkoleniowe związane z komputerami, usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą mebli biurowych, usługi szkoleniowe
związane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane
z konserwacją komputerów, usługi szkoleniowe związane z nauką dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę, usługi szkoleniowe związane z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn
poprzez hipnozę, usługi szkolnictwa podstawowego, usługi szkolnictwa wyższego, usługi trenerów osobistych w dziedzinie baletu, usługi
ujeżdżania koni, usługi uniwersytetów, usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego,
usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie
nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych,
usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi
w zakresie nauki tańca, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi
w zakresie organizowania imprez piłkarskich, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie
szkoleń handlowych, usługi w zakresie szkoleń komputerowych, usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego,
usługi w zakresie tworzenia programów do nauki przetwarzania danych, usługi w zakresie wychowania fizycznego wspomagane komputerowo, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami
zarządzania, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami
sprzedażowymi, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania klawiatur komputerowych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, warsztaty w celach edukacyjnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych,
wykłady na temat umiejętności marketingowych, wynajmowanie
modeli do pozowania artystom, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wystawy roślin, wyznaczanie standardów edukacyjnych,
wyznaczanie standardów szkoleń, wyższe uczelnie [edukacja], zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów,
zajęcia ze śpiewu, zapewnianie edukacji, zapewnianie instruktażu dla
niepełnosprawnych, zapewnianie instruktażu związanego z programowaniem komputerów, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomunikacji, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z elektroniką, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie usuwania zbędnego owłosienia, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie zarządzania ogólnego, zapewnianie kursów instruktażowych związanych z podróżowaniem z przyczepą kempingową,
zapewnianie kursów językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów szkole-
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niowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, zapewnianie
kursów szkoleniowych w zakresie sportu, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania
technologią informacyjną, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie
podyplomowym, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z prawa, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z pielęgniarstwa, zapewnianie kursów
ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii, zapewnianie
pokazów edukacyjnych, zapewnianie prywatnych lekcji w dziedzinie
geometrii, zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie
szkoleń dotyczących higieny w zakresie branży kateringowej, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń on-line,
zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, zapewnianie
testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, zapewnianie
zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, zarządzanie usługami edukacyjnymi, zawodowe szkolenia związane z lotniskami, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, opieka nad zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla
zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne-), zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne-), usługi w zakresie ozdabiania ciała, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo dotyczące
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerskie (salony-), fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, laserowe
usuwanie tatuaży, przekłuwanie ciała, salony tatuażu, tatuowanie, tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie tatuażu, wynajem pryszniców, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, wynajem toalet
przenośnych, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wypożyczanie obiektów i urządzeń toaletowych,
wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie
urządzeń do ręczników na rolce, wypożyczanie urządzeń do układania włosów, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie publiczne [w celach higienicznych], łaźnie tureckie, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
manicure, manicure (usługi-), męskie salony fryzjerskie, mycie włosów
szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, obsługa łaźni publicznych
do celów sanitarnych, obsługa obiektów i sprzętu saun, odbudowa
włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, ścinanie
włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez
salony piękności, udostępnianie instalacji termalnych, udostępnianie
łaźni publicznych do celów higieny osobistej, udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie łaźni tureckich, udostępnianie obiektów
i sprzętu toaletowego, udostępnianie obiektów i sprzętu saun, udostępnianie obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania],
udostępnianie obiektów łaźni publicznej w celu zapewniania higieny
osobistej, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie wanien
do gorących kąpieli, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich,
udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, udzielanie informa-
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cji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów,
udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi charakteryzatorów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi
fryzjerskie, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji brwi,
usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia
włosów, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania
owłosienia, usługi łaźni, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane
z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure, usługi manicure
świadczone podczas wizyt domowych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi nitkowania brwi, usługi obcinania włosów, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi
w celach kosmetycznych, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci
rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs,
usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich
dla służb wojskowych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu opalania natryskowego, usługi
saun, usługi sauny na podczerwień, usługi solariów, usługi solariów
i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi solarium, usługi spa,
usługi sztucznego opalania, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi trwałej ondulacji
włosów, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie
usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania
ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów
na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu
z ciała, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zapewnianie przenośnych
toalet na imprezy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi
medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, akupunktura, aromaterapia, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub
leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa
opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, dopasowywanie aparatów słuchowych,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami
starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo
w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe,
dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, fizjoterapia, hipno-
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terapia, hospicja, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów
uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych
od substancji narkotycznych, leczenie uzależnienia od narkotyków,
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż
tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, moksybucja, monitorowanie
pacjentów, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych
i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, naprapatia,
ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony
zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna
związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią,
opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana
z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej
starości, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, osteopatia, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji,
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, planowanie programów odchudzających, planowanie rodziny, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane
z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne
doradztwo związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, sanatoria, sanatoria
(usługi-), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, talasoterapia, terapia antynikotynowa, terapia mowy, terapia mowy i słuchu, terapia w zakresie rzucenia palenia,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny masaż japoński, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących
akupunktury, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych
z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie informacji związanych
z suplementami diety i odżywczymi, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, usługi barów tlenowych, usługi dietetyków, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze
w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze związane z dietą, usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, usługi hydroterapii
domowej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi masażu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki nad
pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporodowej dla kobiet, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej

pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi
położnicze, usługi położnicze [akuszeria], usługi refleksologiczne,
usługi sanatoriów, usługi stawiania baniek, usługi świadczone przez
dietetyków, usługi szpitalnych domów opieki, usługi terapeutyczne,
usługi terapii autogenicznej, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi
w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi
w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu
palenia, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii,
usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie
odchudzania, usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób,
usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie reiki, usługi
w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi
w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie zarządzania
stresem, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu
długoterminowej opieki, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, ziołolecznictwo, chirurgia, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje
dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia weterynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi
w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachetnych
do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, porady w zakresie farmakologii, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie receptur w aptekach, udzielanie informacji
dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji farmaceutycznych, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków,
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie
sporządzania leków recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania
zagrożenia nowotworami, badania dna do celów medycznych [badania przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania
przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy,
badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie w celach medycznych, badanie leków, alkoholu
i dna do celów medycznych, badanie leków w celach medycznych,
badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie rozmazu metodą pap, badanie
słuchu, banki krwi, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie
protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie przyrządów protetycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych,
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego,
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doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych,
doradztwo związane z badaniem słuchu, gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, implantacja (wszczepianie) włosów, informacja
medyczna, informacje związane z krwiodawstwem, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, kliniki, kliniki medyczne, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, krwiodawstwo, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie żylaków,
leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowanie
rentgenowskie do celów medycznych, oferowanie terapii laserowej
do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, organizowanie leczenia medycznego, pielęgniarstwo geriatryczne, pomoc medyczna,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne,
poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek
macierzystych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego,
przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów
u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji
wpływających na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu
sercowo-naczyniowego, przygotowywanie raportów dotyczących
kwestii medycznych, psychiatria, świadczenie pomocy medycznej,
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, szpitale, terapia
ajurwedyjska, terapia ciepłem [medyczna], terapia falą uderzeniową,
terapia gua sha polegająca na skrobaniu skóry, testy ciążowe, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie
informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów
dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn,
udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji online związanych z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości,
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie
informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała
do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 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 analiz medycznych związanych z leczeniem
osób, usługi badań krwi, usługi badań mammograficznych, usługi
badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka jąder, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi banków krwi,
usługi banków spermy, usługi banków tkanek oka, usługi banku krwi
pępowinowej, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług
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medycznych, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług
medycznych dla osób potrzebujących, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące instrumentów
chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych,
usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi
doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie leczenia
chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie przyrządów
medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych,
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradztwa
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi farm zdrowia [medyczne],
usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi kurortów [medyczne], usługi laboratoriów
medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów,
usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi laserowej korekty wzroku, usługi leczenia
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi lekarskie, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne,
mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, 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 przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi
medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
pępowinowej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usługi oceny medycznej, usługi oddawania nasienia
ludzkiego, usługi okulistyczne, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi paramedyczne,
usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi podologa, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi psychiatryczne, usługi spa medycznych, usługi
świadczone przez szpitale, usługi telemedyczne, usługi terapii chelatowej, usługi testów audiologicznych, usługi transtelefonicznego monitorowania serca, usługi udostępniania placówek medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie audiologii, usługi
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych,
mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badania
moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie chemioterapii, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie
leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, 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 patologii, usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, usługi zapładniania metodą in vitro,
usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, uzupełnienie włosów,
wydawanie raportów medycznych, wykonywanie badań medycznych, wypożyczanie instrumentów medycznych, wypożyczanie in-
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strumentów chirurgicznych, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych,
higiena i pielęgnacja urody zwierząt, pielęgnacja urody zwierząt,
strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze związane z opieką nad
zwierzętami domowymi, usługi kosmetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia
zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi
w zakresie pielęgnacji psów, badania genetyczne zwierząt, chirurgia
weterynaryjna, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, dostarczanie informacji weterynaryjnych, kliniki dla zwierząt, masaż dla psów,
masaż koni, opieka nad ptakami, opieka nad rybami, pobieranie nasienia zwierzęcego, podkuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich,
ponowne zasiedlanie i konserwacja dzikich zwierząt, specjalistyczne
doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt,
udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, udzielanie
informacji na temat hodowli zwierząt, umieszczanie mikrochipów
pod skórą zwierząt domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji,
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi
chirurgii weterynaryjnej, usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, usługi doradcze związane z opieką nad rybami, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów
farmaceutycznych, usługi podkuwaczy koni, usługi rentgenowskie,
usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi techników elektroradiologów, usługi testowania wydajności zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, usługi
w zakresie inwentaryzacji dzikiej zwierzyny, usługi w zakresie obsługi
wypadków z udziałem dzikich zwierząt, usługi w zakresie opieki nad
ptakami domowymi, usługi w zakresie opieki nad rybkami domowymi, usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi zapładniania zwierząt metodą in vitro, weterynaryjne usługi doradcze, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, wypożyczanie ultradźwiękowych
urządzeń diagnostycznych, hodowla zwierząt, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, uprawa roślin, wynajem sprzętu do rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, chirurgia drzew, doradztwo
rolnicze, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo
techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo
w zakresie uprawy winorośli, doradztwo związane z sadzeniem
drzew, konsultacje w zakresie rolnictwa, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], odkażanie w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów,
przywracanie siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów do celów
ogrodniczych, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza,
rozpylanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków
ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadzenie
drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi, tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie informacji
na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji online na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów,
udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, uprawa winogron do produkcji wina,
usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania nie chemicznych środków
do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 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
doradcze w zakresie rolnictwa, usługi hodowli ryb, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, usługi
informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie,
usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych
w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi
kontroli szkodliwej dzikiej zwierzyny, usługi leśnictwa, usługi połowów dalekomorskich, usługi ponownego zalesiania, usługi pszczelarskie, usługi rolnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi szkółek drzew,
usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie eutanazji ofiar wypadków wśród dzikich zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, usługi
w zakresie uprawy winorośli, usługi wciągania świadczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, wysiew nasion, znakowanie zwierząt, zwalczanie plagi pcheł
w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie termitów w rolnictwie, zwierzęta (hodowla-), doradztwo związane z hodowlą zwierząt, hodowla koni
czystej krwi, hodowla psów, hodowle psów, kompilacja informacji
dotyczących ptaków, stadnina koni, sztuczne zapłodnienie zwierząt,
udzielanie informacji dotyczących ptaków, usługi hodowli, usługi hodowli bydła, usługi hodowli drobiu, usługi hodowli i prowadzenia
stadnin, usługi hodowli koni, usługi hodowli kotów, usługi hodowli
świń, usługi hodowli zwierząt, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, usługi stadniny koni, usługi stadniny koni i hodowli koni, usługi
w zakresie chowu owiec, usługi w zakresie hodowli owadów, usługi
w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, projektowanie krajobrazów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, informacja i doradztwo w dziedzinie
ogrodnictwa, kultywacja roślin uprawnych, kwiaciarstwo, niszczenie
chwastów, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz budynków, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych,
pielęgnacja trawników, pielęgnowanie roślin doniczkowych, projektowanie kompozycji kwiatowych, rozpylanie ogrodniczych środków
chemicznych, sadzenie drzew ogrodowych, sadzenie roślin, siew roślin uprawnych, szkółki drzew, udostępnianie informacji o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych, udostępnianie informacji
na temat ogrodnictwa, udzielanie informacji związanych z sadzeniem
drzew ogrodowych, układanie darni, układanie kwiatów, układanie
sztucznej darni, usługi doradcze w zakresie wyboru darni, usługi doradcze w zakresie układania darni, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa wodnego, usługi
doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne
dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi informacyjne z zakresu flory, usługi koszenia trawników, usługi niszczenia chwastów, usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji roślin [usługi
ogrodnicze], usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnowania
trawników, usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie szklarni, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi
z zakresu szkółek roślin, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie kwiatów, zwalczanie chwastów, hydroponiczne usługi rolnicze, obsiewanie gospodarstw rolnych z powietrza, udostępnianie działek badawczych w celu badania upraw,
udostępnianie działek badawczych w celu badania upraw poprzez
użycie środków chemicznych, usługi w zakresie siania rzędowego nasion, zbieranie plonów na rzecz osób trzecich, wynajem zwierząt i roślin, gospodarstwa rolne (wypożyczanie sprzętu dla-), udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem kosiarek do trawników, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, wynajem narzędzi ogrodni-
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czych, wynajem sprzętu do przycinania trawnika, wynajem sprzętu
do przycinania drzew, wynajem uli, wynajem urządzeń rolniczych,
wypożyczanie kompozycji kwiatowych, wypożyczanie kosiarek
do trawy, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, wypożyczanie maszyn rolniczych, wypożyczanie roślin do wnętrz, wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń rolniczych.

(111) 336469
(220) 2020 03 12
(210) 511308
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) Cos Chem d.o.o., Zagrzeb (HR)
(540) (znak słowny)
(540) FRAKTAL BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do mycia zębów, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, preparaty wybielające i inne substancje do użytku w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
(111) 336470
(220) 2020 03 11
(210) 511332
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732)	GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G GOLPASZ
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla zwierząt
tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna zbóż, 35 hurtowa
sprzedaż zbóż.
(111) 336471
(220) 2020 03 13
(210) 511481
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) MARUKYAN GOHAR NAVASH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Navash ORMIAŃSKO-GRUZIŃSKIE PIEKARNIE I BISTRO
(540)

(591) czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.13, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 babeczki, bagietki, bagietki z nadzieniem, bułeczki
chrupkie, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z kremem,
bułeczki z owocami, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki
z nadzieniem, chleb, chleb i bułki, chleb na wpół upieczony, chleb
pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb
w kształcie placków, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta mrożone, ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, ciastka, ciastka serowe, ciasto
francuskie, ciasto kruche, ciasto kruche z szynką, ciasto na chleb,
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, cienkie kawałki ciasta
do przyrządzania tortilli, cienkie paluszki chlebowe, croissant, czipsy z pity, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdżowe bułeczki, duże
miękkie bułki, grzanki, kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki
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z filetem z ryby, kanapki z frankfruterkami, kanapki z hamburgerem,
kanapki z indykiem, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wieprzowinę, kanapki zawierające sałatę, kawa, kawałki ciast,
koncentraty do chleba, kruche ciasto, lodowe wyroby cukiernicze,
lukrowane ciasto, mąka do pieczenia, mąka na ciasto, miąższ chleba, miękkie bułeczki, mięso w cieście, mięso z warzywami w cieście,
mięso zapiekane w cieście, mieszanka do ciasta, mieszanki do chleba, mieszanki do ciast, mieszanki do nadzienia, mieszanki do pieczenia bułek, mieszanki do przyrządzania chleba, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki mączne
do użytku w pieczeniu, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, nadzienia
czekoladowe do wyrobów cukierniczych, nadzienia do słodyczy,
nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę,
nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych,
nielecznicze słodycze-wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze, opiekane kanapki
z serem i z szynką, paluszki chlebowe, pieczywo chrupkie, pieczywo
owocowe, pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, pierożki
na bazie mąki, potrawy na bazie mąki, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty mączne do żywności, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe
o smaku sera, rogaliki, sandwicze, słodkie bułeczki, słodkie bułki,
słodkie polewy i nadzienia, słodkie wyroby cukiernicze nie dla celów
medycznych, spody z ciasta do pizzy, świeże placki, ciasta, świeży
chleb, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego
jogurtu, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające
owoce, zawijana kanapka typu wrap-pieczywo.

(111) 336472
(220) 2020 03 17
(210) 511640
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	EMPIRE ALFA DETOX FORMULA EMPIRE GENUINE PETFOOD
STORY
(540)

(591) brązowy, złoty, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 19.03.01, 19.03.15, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.06, 25.01.15,
25.07.01, 25.07.02, 25.07.17, 25.07.25, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary
dla psów, ziarno do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm
dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla
psów, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla
zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne
przysmaki dla kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm dla kotów
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na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe dla zwierząt, kości
do żucia dla psów, kości dla psów, karmy dla kotów, karma dla psów,
karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla królików,
karma dla koni, karma dla gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, ciastka
dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawierające
wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze w postaci
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tuczenia zwierząt, produkty
na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych jako
ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych jako ściółka.

(111) 336473
(220) 2020 03 21
(210) 511698
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) FRUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUKT
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 29 bita śmietana, buliony i ich koncentraty, chrupki ziemniaczane, daktyle, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kawior,
konfitury, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, margaryny,
marmolady, masło, masło kremowe, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe
suszone, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane,
galaretki owocowe, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce mrożone, pasty do kanapek zawierające tłuszcz,
pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pikle, potrawy
na bazie ryb, purée z pomidorów, pulpa owocowa, rodzynki suche,
rosoły, rośliny strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, śledzie nieżywe, tłuszcze jadalne,
tuńczyk nieżywy, warzywa konserwowane, warzywa suszone, zupy,
żelatyna do celów spożywczych, ryby solone, dżemy, przecier jabłkowy, olej z oliwek jadalny, mięso i wędliny, mięso liofilizowane, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso solone,
mięso wieprzowe, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, kiełbasy, kaszanka, bekon, flaki, smalec, szynka, wątróbka, śmietana, kefir, jogurt,
ryby, filety rybne, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, skorupiaki nieżywe, ryby nieżywe, konserwy rybne, anchois, homary
nieżywe, krewetki nieżywe, łosoś nieżywy, małże nieżywe, ostrygi
nieżywe, masło czekoladowe, jaja, zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, koncentrat pomidorowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, owoce kandyzowane, wiórki kokosowe, krokiety spożywcze, skórki owocowe, przecier pomidorowy, sok pomidorowy

do celów kulinarnych, rodzynki, 30 biszkopty, budynie, ciasta, ciasta
i ciasteczka, ciasta w proszku, cukier, cukier kandyzowany do celów
spożywczych, cukierki, cykoria jako substytut kawy, czekolada, drożdże, glukoza do celów spożywczych, grysiki, guma do żucia, herbata,
kakao, karmelki, kasze spożywcze, kawa, keczup, kleik spożywczy
na bazie mleka, mąka kukurydziana, kukurydza mielona, kukurydza
prażona jako popcorn, kuskus, lody, majonez, makarony, mąka spożywcza, miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, pizza,
płatki kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia do celów spożywczych,
słodycze owocowe, słodziki naturalne, sosy do sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna, substytuty kawy, suchary, wafle, wyroby cukiernicze, batony zbożowe, chipsy zbożowe, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, sosy mięsne,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, pieczywo bułkowe, chałwa,
chleb, chleb bezdrożdżowy, gofry, kasza manna, muesli, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, nielecznicze napoje na bazie herbaty, paszteciki, pomadki jako cukierki, pastylki jako wyroby cukiernicze, puddingi, naleśniki,
pieczywo imbirowe, piernik, placki, płatki owsiane, płatki zbożowe,
potrawy na bazie mąki, krakersy, herbatniki, goździki, gałka muszkatołowa, pieprz, imbir jako przyprawa, ziele angielskie, herbata mrożona, sosy, sosy do polewania deserów, sorbety lodowe, spaghetti,
wanilia, 32 lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje musujące,
piwo, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje bezalkoholowe
na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki warzywne, sok pomidorowy jako napój, syropy do napojów, woda, woda gazowana, woda mineralna, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, bezalkoholowe owocowe nektary, soki
jabłkowe, sorbety jako napoje, 35 badanie rynku, dekorowanie wystaw sklepowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama osób
trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, dystrybucja, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, przetwarzanie danych, działalność rachunkowo
księgowa, usługi marketingowe związane z wyszukiwaniem informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować we wszelkiego rodzaju sklepach, hurtowniach oraz domach wysyłkowych, takie towary jak: bita śmietana,
buliony i ich koncentraty, chrupki ziemniaczane, daktyle, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kawior, konfitury, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, margaryny marmolady, masło, masło kremowe, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne,
oliwki konserwowane, orzechy kokosowe suszone, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe preparowane, galaretki owocowe,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
mrożone, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki,
pektyna do celów kulinarnych, pikle, potrawy na bazie ryb, purée
z pomidorów, pulpa owocowa, rodzynki suche, rosoły, rośliny strączkowe konserwowane, ryby konserwowane, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, śledzie nieżywe, tłuszcze jadalne, tuńczyk nieżywy, warzywa konserwowane, warzywa suszone, zupy, żelatyna do celów
spożywczych, ryby solone, dżemy, przecier jabłkowy, olej z oliwek
jadalny, mięso i wędliny, mięso liofilizowane, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, mięso wieprzowe,
drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, kiełbasy, kaszanka, bekon, flaki,
smalec, szynka, wątróbka, śmietana, kefir, jogurt, ryby, filety rybne,
potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, skorupiaki nieżywe,
ryby nieżywe, konserwy rybne, anchois, homary nieżywe, krewetki
nieżywe, łosoś nieżywy, małże nieżywe, ostrygi nieżywe, masło czekoladowe, jaja, zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, koncentrat
pomidorowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, owoce kandyzowane, wiórki kokosowe, krokiety spożywcze, skórki owocowe,
przecier pomidorowy, sok pomidorowy do celów kulinarnych, rodzynki, biszkopty, budynie, ciasta, ciasta i ciasteczka, ciasta w proszku, cukier, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cukierki, cy-
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koria jako substytut kawy, czekolada, drożdże, glukoza do celów
spożywczych, grysiki, guma do żucia, herbata, kakao, karmelki, kasze
spożywcze, kawa, keczup, kleik spożywczy, na bazie mleka, mąka kukurydziana, kukurydza mielona, kukurydza prażona jako popcorn,
kuskus, lody, majonez, makarony, mąka spożywcza, miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
produkty spożywcze na bazie owsa, pizza, płatki kukurydziane, przyprawy, ryż, skrobia do celów spożywczych, słodycze owocowe, słodziki naturalne, sosy do sałatek, sosy pomidorowe, sól kuchenna,
substytuty kawy, suchary, wafle, wyroby cukiernicze, batony zbożowe, chipsy zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, sosy mięsne, bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, pieczywo bułkowe, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy, gofry, kasza manna, muesli, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, paszteciki, pomadki jako cukierki, pastylki
jako wyroby cukiernicze, puddingi, naleśniki, pieczywo imbirowe,
piernik, placki, płatki owsiane, płatki zbożowe, potrawy na bazie
mąki, krakersy, herbatniki, goździki, gałka muszkatołowa, pieprz, imbir jako przyprawa, ziele angielskie, herbata mrożona, sosy, sosy
do polewania deserów, sorbety lodowe, spaghetti, wanilia, lemoniady, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, piwo, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki warzywne,
sok pomidorowy jako napój, syropy do napojów, woda, woda gazowana, woda mineralna, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
bezalkoholowe owocowe nektary, soki jabłkowe, sorbety jako napoje, 39 dostawa towarów, logistyka transportu, pakowanie towarów,
pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie towarów do kontenerów, składowanie towarów,
transport, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
usługi w zakresie transportu towarów, usługi transportu żywności,
usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], usługi
w zakresie organizowania transportu, wynajem zamrażarek, pakowanie prezentów.

(111) 336474
(220) 2020 03 23
(210) 511768
(151) 2020 12 23
(441) 2020 07 06
(732)	ABRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HOTEL SASKI
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne
hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi sekretarskie świadczone przez hotele, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich, zarządzanie hotelami
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 41 organizowanie
i obsługa konferencji, usługi związane z organizacją wypoczynku,
usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43 hotele, usługi hotelowe,
rezerwacje hotelowe, wynajmowanie noclegów, informacja hotelowa, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych,
rezerwacja zakwaterowania hotelowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], informacja na temat hoteli, wypożyczanie ręczników do hoteli, wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie zasłon
dla hoteli, usługi hoteli i moteli, wycena zakwaterowania w hotelach,
organizowanie posiłków w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udzielanie informacji w zakresie hoteli, wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli,
udostępnienie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, rezerwacja pokojów hotelowych dla
podróżnych, świadczenie usług przez hotele i motele, wypożyczanie
dekoracyjnych obić ściennych do hoteli, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji
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hotelowych, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji
hoteli, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych,
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, informacja hotelowa.

(111) 336475
(220) 2020 03 27
(210) 511898
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732)	LUBAS MARCIN BRUNO ROSSI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży.
(111) 336476
(220) 2020 03 27
(210) 511899
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732)	LUBAS MARCIN BRUNO ROSSI, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR BRUNO ROSSI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży.
(111) 336477
(220) 2020 03 27
(210) 512012
(151) 2020 11 30
(441) 2020 08 10
(732)	LORIINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) loriini BORN TO STAND OUT
(540)

(591) szary, niebieski, złoty, czerwony, ciemnoniebieski,
jasnofioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15, 03.07.21
(510), (511) 25 odzież: dzianina [odzież], galowa odzież wieczorowa,
letnie sukienki, odzież damska, odzież dziana, odzież haftowana, odzież
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dziewczęca, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież
tkana, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, spódnice, sukienki damskie, suknie
balowe, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, żakiety z dzianiny, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne-usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów: organizacja i prowadzenie
prezentacji produktów, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach
handlowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: produkcja materiałów reklamowych, produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama w czasopismach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama na bilbordach elektronicznych, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, projektowanie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet.

(111) 336478
(220) 2020 03 30
(151) 2020 12 28
(441) 2020 09 07
(732) MIKOŁAJKI PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczółki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUZ KÓZ
(540)

(210) 512042

jogurty o smaku owocowym, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu,
miękkie dojrzałe sery, kefir [napój mleczny], 30 zboża, zboża przetworzone, konserwowane ziarna pełnego zboża, suszone ziarna
pełnego zboża, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, 31 nieprzetworzone zboża, surowe zboża [nieprzetworzone], zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, nieprzetworzone ziemniaki,
świeże ziemniaki, 44 hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.

(111) 336479
(220) 2020 03 30
(210) 512073
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW
(540)

(591) czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, żółty, biały,
czarny
(531) 05.01.03, 05.03.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, owoców morza, gotowe
dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożone, suszone i gotowane, konserwowe, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby i produkty spożywcze pochodzące z morza, wszystkie
te produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania
pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych lub w proszku, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty
do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w postaci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do produkcji bulionu,
rosoły w koncentratach, mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce
i żywność z białkiem z ziarna, używane jako substytuty mięsa, pasty
z warzyw, owoców, białek zbożowych lub substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, burgery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie, substytuty
mięsa na bazie warzyw, hummus [pasta z ciecierzycy], sałatki na bazie
hummusu, dipy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pasty na bazie
hummusu, 30 mąka, chleb, drożdże, ciasto, wypieki, ryż, makaron, kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki owsianej lub mąki
zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy, sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania artykułów spożywczych,
przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do sałatek, majonezy, musztarda,
ocet, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się głównie z makaronu, pizza.
(111) 336480
(220) 2020 03 30
(210) 512082
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732)	Life Way Company_Ltd For General Trading,
Comercial Agency & Healthy Suppiels, Raparin (IQ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTER +plus
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 03.04.11, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko kozie, sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, jogurty, jogurty smakowe, jogurty pitne, jogurty kremowe,

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 24.13.01, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
do czyszczenia, detergenty, inne niż do użytku w procesach produk-
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cyjnych oraz inne niż do medycznych, esencje eteryczne, kosmetyki,
kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, krochmal do nadawania
połysku praniu, krochmal do prania, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
perfumeryjne, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania,
saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole wybielające, szampony, ściereczki nasączone
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające
stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wybielacze stosowane w pralnictwie.

(111) 336481
(220) 2020 03 30
(210) 512083
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732)	Life Way Company_Ltd For General Trading,
Comercial Agency & Healthy Suppiels, Raparin (IQ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A-One
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, czerwony
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
do czyszczenia, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do medycznych, esencje eteryczne, kosmetyki,
kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, krochmal do nadawania
połysku praniu, krochmal do prania, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
perfumeryjne, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania,
saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole wybielające, szampony, ściereczki nasączone
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające
stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wybielacze stosowane w pralnictwie.
(111) 336482
(220) 2020 03 30
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) STEĆ ELŻBIETA, Pysznica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELISTE
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 512087

65

(111) 336483
(220) 2020 03 30
(210) 512091
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) WIĘCKOWSKA CECYLIA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ANIMALS24, Jaworzyna Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Animals24
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.07.22, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 28 zabawki dla zwierząt, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla kotów, 31 karma dla zwierząt
domowych, karma dla ptaków domowych, karma dla królików, karma dla ptaków, karma dla psów, karma dla gryzoni, karma dla kotów,
karma dla ryb, karma dla złotych rybek, środki odżywcze dla ryb, nasiona roślin strączkowych jako karma dla zwierząt, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów,
mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia
zwierząt, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, żywność
dla ryb akwariowych, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie produktów dla zwierząt domowych,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, artykułów spożywczych dla zwierząt domowych, karmy dla ryb, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej online karmy dla zwierząt domowych,
artykułów spożywczych dla zwierząt domowych, karmy dla ryb, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych.
(111) 336484
(220) 2020 03 30
(210) 512095
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732)	Life Way Company_Ltd For General Trading, Comercial
Agency & Healthy Suppiels, Raparin (IQ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TimaX
(540)

(591) czarny, niebieski, szary, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.15.01, 24.15.08
(510), (511) 3 amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
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do czyszczenia, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do medycznych, esencje eteryczne, kosmetyki,
kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, krochmal do nadawania
połysku praniu, krochmal do prania, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
perfumeryjne, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania,
saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole wybielające, szampony, ściereczki nasączone
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające
stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wybielacze stosowane w pralnictwie.

(111) 336485
(220) 2020 03 31
(210) 512102
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732) KARCZYŃSKI KRYSTIAN ETRAPEZ USŁUGI EDUKACYJNE
E-LEARNING, Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eTrapez
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, podcasty do pobrania, filmy do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 41 usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, pokazy
edukacyjne, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie zajęć online
dla niewielkiej grupy uczniów, usługi nauki na odległość świadczone
online, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie treści audio online nie do pobrania, udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikowanie tekstów
edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, udzielanie informacji
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów stosujących metody nauki
samodzielnej, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, publikacje
multimedialne.
(111) 336486
(220) 2020 03 31
(210) 512103
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 01
(732)	AM MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FIZJO
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura do wzmacniania
ciała [terapeutyczna], artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną

[do celów medycznych], urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku
w rehabilitacji medycznej, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, rollery
do masażu, piłki do masażu, aparatura do terapii akupresurą, maty
do akupresury, opaski do akupresury, przyrządy kręgarskie, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, taśmy ortopedyczne, taśmy kinezjologiczne, goniometry do użytku ortopedycznego, ciężarki do ćwiczeń fizycznych [przystosowywane do użytku
medycznego], 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież gimnastyczna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież
treningowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, opaski na głowę, bielizna sportowa, t-shirty z krótkim rękawem, topy do jogi,
bluzy sportowe, koszule sportowe, koszulki do jogi, kurtki sportowe, spodnie sportowe, spodnie do jogi, skarpetki, skarpety do jogi,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie
do celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie
do jogi, opaski przeciwpotne, 27 maty do ćwiczeń gimnastycznych,
maty do jogi, pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, 28
artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do wzmacniania ciała, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, pasy
treningowe, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, hantle,
ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, kije do nordic walking, ochraniacze do użytku w sporcie, piłki
antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki
gimnastyczne do jogi, obręcze gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń, skakanki, bloczki do jogi, klocki do jogi, koła do jogi, chusty do jogi, paski
do jogi, platformy do ćwiczeń, równoważnie [sprzęt gimnastyczny],
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, aparatura
do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura do wzmacniania ciała
[terapeutyczna], artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu
fizycznego [do celów medycznych], przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
[do celów medycznych], urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną
[do celów medycznych], urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych[do celów medycznych], urządzenia do wzmacniania mięśni
do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia do ćwiczenia rąk
do użytku terapeutycznego, urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, rollery do masażu, piłki do masażu, aparatura do terapii akupresurą, maty do akupresury, opaski do akupresury, przyrządy kręgarskie, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
taśmy ortopedyczne, taśmy kinezjologiczne, goniometry do użytku
ortopedycznego, ciężarki do ćwiczeń fizycznych [przystosowywane
do użytku medycznego], odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież gimnastyczna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa,
odzież treningowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, opaski
na głowę, bielizna sportowa, t-shirty z krótkim rękawem, topy do jogi,
bluzy sportowe, koszule sportowe, koszulki do jogi, kurtki sportowe, spodnie sportowe, spodnie do jogi, skarpetki, skarpety do jogi,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie
do celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie do jogi, opaski przeciwpotne, maty do ćwiczeń gimnastycznych,
maty do jogi, pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do wzmacniania ciała, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, pasy treningowe, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki
na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, kije
do nordic walking, ochraniacze do użytku w sporcie, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki gimnastyczne do jogi, obręcze gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń, skakanki, bloczki do jogi, klocki do jogi, koła do jogi, chusty do jogi, paski do jogi,
platformy do ćwiczeń, równoważnie [sprzęt gimnastyczny], 41 usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness],
usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi w zakresie na-
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uczania gimnastyki, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi fitness klubów, usługi
klubów sportowych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej, szkolenia ruchowe dla dzieci, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, organizowanie szkoleń sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, prowadzenie ośrodków sprawności
fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, wynajem sprzętu sportowego, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, badanie sprawności
fizycznej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, masaże, informacje
dotyczące masażu, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi w zakresie medycyny sportowej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.

(111) 336487
(220) 2020 03 31
(210) 512115
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SambucoVir
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, żywność do celów medycznych, żywność
dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, syropy, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople
do celów medycznych.
(111) 336488
(220) 2020 04 01
(210) 512137
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AutoCare
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, surowce
mineralne, silikony, spoiwa do wykańczania i gruntowania, zaprawy
formierskie, 2 barwniki, emalie, farby, produkty malarskie, antykorozyjne i konserwujące, preparaty zapobiegające powstawaniu rdzy,
lakiery, pigmenty, szpachlówki, zaprawy malarskie, zaprawy farbiarskie, 3 antykorozyjne środki do usuwania rdzy, preparaty do polerowania, płyny do spryskiwaczy szyb.
(111) 336489
(220) 2020 04 02
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAN FIRE KEEP YOUR CHIMNEY CLEAN
(540)

(531) 14.01.06, 14.01.25, 09.07.25, 27.05.01
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(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów, 3 preparaty
do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia kominków, pieców
i przewodów kominkowych, preparaty do czyszczenia piekarników,
preparaty do czyszczenia grilla.

(111) 336490
(220) 2020 04 02
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HARD B
(540)

(210) 512145

(591) niebieski, jasnoniebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 5 preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji
powierzchni, preparaty do dezynfekcji powietrza.
(111) 336491
(220) 2020 04 02
(210) 512156
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732)	NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTUSIK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, produkty lecznicze, leki, preparaty do celów medycznych, preparaty
fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty roślinne do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła do celów medycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, witaminy,
minerały, preparaty wzmacniające, napoje do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów medycznych, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, farmaceutyki i parafarmaceutyki do celów medycznych, preparaty na kaszel, preparaty przeciwkaszlowe, preparaty wywierające działanie na drogi oddechowe,
preparaty na przeziębienie.
(111) 336492
(220) 2020 04 02
(210) 512164
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732)	GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEO TOOLS
(540)

(210) 512143

(591) pomarańczowy, grafitowy, srebrny, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 preparaty zawierające bakterie do oczyszczania wody,
substancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody, pomocnicze
środki filtrujące do oczyszczania płynów, węglowe środki pochłaniające do oczyszczania gazów, środki oczyszczające do organicznych
związków chemicznych, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania wody pitnej, chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku
przemysłowego, środki chemiczne do oczyszczania wody stosowane
w basenach, preparaty od oczyszczania wody, substancje do oczyszczania płynów, bakterie do oczyszczania ścieków, preparaty do biologicznego oczyszczania wody, substancje chemiczne do oczyszczania
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wody, preparaty chemiczne do oczyszczania wody, 10 promienniki
podczerwieni do celów terapeutycznych, lampy do nagrzewania
do użytku medycznego, 11 konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki olejowe, domowe grzejniki,
grzejniki indukcyjne, grzejniki segmentowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki wentylatorowe, grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne,
grzejniki UV, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do saun,
elektryczne grzejniki wentylatorowe, przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki do pojazdów, zespoły indukcyjne [grzejniki], grzejniki
na naftę, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do namiotów,
grzejniki elektryczne [kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki na podczerwień, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki
do konstrukcji tymczasowych, grzejniki do wody opalane gazem,
grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji
centralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury,
grzejniki do pomieszczeń, na gaz propanowy, umieszczone poziomo
grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, japońskie grzejniki na węgiel drzewny do użytku domowego
[hibachi], umieszczone poziomo grzejniki przenośne wykorzystujące
powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, gazowe promienniki
ciepła, lampowe promienniki podczerwieni, elektryczne promienniki ciepła [do użytku domowego], sufitowe płyty promiennikowe,
promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, linearny układ ogrzewania promiennikowego, kaloryfery elektryczne, kaloryfery [ogrzewanie], armatury
grzewcze, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, elektryczne pasowe jednostki grzejne, elektryczne taśmy do ogrzewania powierzchni,
elementy ogrzewania elektrycznego w postaci folii, elementy ogrzewania elektrycznego w postaci kabli, filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, kurtyny powietrzne z nagrzewnicą, nagrzewnice,
płaszczowe wymienniki ciepła, podgrzewacze powietrza, płaskie
elementy grzejne, urządzenia wytwarzające ciepło, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, zasobniki ciepła, zawory termostatyczne
[części instalacji grzewczych], piece nagrzewcze, gazowe piece nagrzewcze, oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza, membranowe urządzenia oczyszczające do oczyszczania wody,
urządzenia oczyszczające powietrze, separatory do oczyszczania
powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, filtry
do oczyszczaczy powietrza, instalacje do oczyszczania wody, cyklony [urządzenia do oczyszczania powietrza], oczyszczacze powietrza
[do użytku domowego], szczotki jonizujące do oczyszczania powietrza, odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, ręczne
urządzenia przenośne do oczyszczania wody, aparatura i maszyny
do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub
wody, urządzenia do oczyszczania powietrza montowane na pojeździe, urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego,
urządzenia do oczyszczania powietrza do celów domowych, urządzenia do oczyszczania powietrza do użytku handlowego, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, filtry elektryczne
do oczyszczania wody [inne niż maszyny], filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry do oczyszczania
gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania wody, osuszacze powietrza,
osuszacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, elektryczne osuszacze do twarzy wykorzystujące gorące powietrze, gazowe
urządzenia podgrzewające do użytku przemysłowego, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, piece [urządzenia
grzewcze], urządzenia do suszenia rąk wyposażone w dmuchawy,
dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, dmuchawy zimnego powietrza, dmuchawy
gorącego powietrza, dmuchawy kominowe.

(111) 336493
(220) 2020 04 02
(210) 512166
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) RUCIŃSKA BEATA BABSKIE SPRAWY, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babskie sprawy

(540)

(591) turkusowy
(531) 26.02.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, usługi spa,
usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, masaże,
masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą
lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, zabiegi depilacyjne, gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie przedłużania rzęs,
usługi w zakresie usuwania makijażu permanentnego, salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu, kosmetyczne wykonywanie tatuaży
za pomocą lasera, laserowe usuwanie tatuaży, usługi tatuażu brwi,
tatuowanie, piercing jako usługi w zakresie kolczykowania ciała,
usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet,
fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, układanie włosów, stylizacja włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi rozjaśniania włosów, usługi prostowania włosów, usługi
plecenia włosów w warkocze, usługi obcinania włosów, usługi kręcenia włosów, usługi farbowania włosów, usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, odbudowa włosów, mycie włosów szamponem,
kuracje do włosów.
(111) 336494
(220) 2020 04 02
(210) 512167
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) JANUSZ COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JanuszCoin
(540)

(591) złoty
(531) 03.05.19, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: pendrive jako pamięć USB, pamięć flash, urządzenia pamięci, przenośne urządzenia pamięci flash, urządzenia pamięciowe
do przechowywania danych, breloczki do kluczy, breloczki metalowe do kluczy, breloczki skórzane do kluczy, breloczki do kluczy
z imitacji skóry, niemetalowe breloczki do kluczy, wisiorki, zawieszki,
zawieszki do kółek na klucze, opaski na nadgarstek, monety do kolekcjonowania, monety niesłużące do płacenia, zestawy monet
do celów kolekcjonerskich, monety pamiątkowe, długopisy, długo-
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pisy kolorowe, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kubki
szklane, kubki ceramiczne, kubki do napojów, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, swetry, topy, odzież wierzchnia
dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, koszulki, bluzy,
bluzy z kapturem, koszule, kurtki, skarpetki, T-shirty, bluzki, spodnie,
czapki z daszkiem, 36 wymiana wirtualnej waluty, wymiana finansowa waluty wirtualnej, usługi przelewu waluty wirtualnej, transfery
elektroniczne wirtualnych walut, usługi w zakresie wirtualnej waluty,
dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, handel
walutami online w czasie rzeczywistym, handlowanie walutami, kupno i sprzedaż walut, notowania kursów wymiany walut, przewidywanie kursów walutowych, swapy walutowe, sporządzanie i notowanie
informacji o kursach wymiany walut, transakcje finansowe w zakresie walutowych transakcji swapowych, transakcje wymiany walut,
udostępnianie informacji na temat cen kursu walut, udostępnianie
informacji związanych z transakcjami walutowymi, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, usługi finansowych baz danych
związane z wymianą walut, usługi informacji finansowej dotyczące
walut, usługi walutowe, wymiana walutowa.

(111) 336495
(220) 2020 04 02
(210) 512170
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) MICHAŁOWSKA KATARZYNA NATURA CENTRUM PROMOCJI
ZDROWIA I URODY PORADNIA DIETETYCZNA, Pniewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURA Spa
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 02.01.23, 05.05.20, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich,
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie
żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry.
(111) 336496
(220) 2020 04 02
(210) 512171
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) MUSIOŁ MARCIN RAFAŁ M.D.DOM-DOMY Z DREWNA,
Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD DOM DOMY Z DREWNA
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(540)

(591) brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.10, 07.01.08, 07.03.02, 07.03.11
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa budynków mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, nadzór nad
robotami budowlanymi, stawianie fundamentów, usługi konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, budowa ścian, budowa ścianek działowych, budowa ścian
działowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek
działowych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalowanie
gotowych elementów konstrukcyjnych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji drewnianych, budowa domów z drewna, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi
projektowania wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części
budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów
budowlanych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków.
(111) 336497
(220) 2020 04 02
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) WIKA BARTOSZ RIO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNARIO
(540)

(210) 512172

(591) błękitny, niebieski
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe okna dachowe, metalowe okna podnoszone,
okna aluminiowe, okna ścienne z metalu, okna skrzynkowe metalowe,
okna żaluzjowe metalowe, okna metalowe, drzwi aluminiowe, aluminiowe drzwi do mieszkań, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, drzwi
metalowe garażowe, aluminiowe drzwi ogrodowe, rolety metalowe,
metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, rolety zewnętrzne
metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, zewnętrzne rolety
zwijane wykonane z metalu, bramy metalowe, bramy żaluzjowe metalowe, metalowe parapety okienne, parapety z materiałów metalowych,
19 okna niemetalowe, okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe
okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, okna
szklane, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe okna skrzynkowe,
drzwi niemetalowe, niemetalowe drzwi oszklone, drzwi szklane, drzwi
wykonane z plastiku do budynków, niemetalowe zewnętrzne drzwi,
okna wykonane z PCV, niemetalowe rolety antywłamaniowe, niemetalowe i nietekstylne rolety do użytku zewnętrznego, rolety zewnętrzne
z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, bramy niemetalowe, niemetalowe bramy bezpieczeństwa, niemetalowe
bramy garażowe do użytku domowego, bramy roletowe niemetalowe,
progi i parapety z materiałów niemetalowych, niemetalowe parapety
okienne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa okien, drzwi, rolet, bram,
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parapetów, 37 usługi budowlane, budowa budynków mieszkalnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości,
budowa nieruchomości mieszkalnych, nadzór nad robotami budowlanymi, stawianie fundamentów, usługi konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji
budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, budowa ścian,
budowa ścianek działowych, budowa ścian działowych we wnętrzach,
instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych,
układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, ponowna
obróbka powierzchni dachów, nakładanie powłok nieprzemakalnych
na dachy, montaż belkowania dachu, izolowanie dachów, izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja pokryć
dachowych, montaż drzwi i okien, montaż okuć okiennych, montaż
i naprawa żaluzji okiennych, instalowanie okien, wymiana okien, konserwacja okien, izolacja termiczna okien, wymiana ram okiennych, instalowanie ram okiennych, szklenie okien, naprawa okien, malowanie
ram okiennych, naprawa i izolacja połączeń okiennych, montaż bram,
montaż okuć do drzwi, montaż rolet.

(111) 336498
(220) 2020 04 02
(210) 512173
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) SZCZYGIEŁ WIKTOR, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOLDFINCH
(540)

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki frotte, duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki kuchenne, materiał ręcznikowy, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, tekstylne ręczniki
do twarzy, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, tekstylne ręczniki kuchenne, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne
do suszenia włosów, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach,
tkaniny tekstylne do użytku w produkcji ręczników, materiały tekstylne w belach do produkcji ręczników, pościel, bielizna pościelowa,
pościel jako materiały tekstylne, artykuły tekstylne do użytku jako
pościel, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, materiały
tekstylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, tekstylia, jednorazowa pościel tekstylna, nietkane artykuły tekstylne, tekstylia do sypialni, tekstylne poszwy na kołdry, elastyczne tkane materiały tekstylne, tkaniny tekstylne w rolkach, tekstylia do wyposażenia
domu, kołdry z materiałów tekstylnych, tkaniny tekstylne do celów
produkcyjnych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, materiały
tekstylne do produkcji odzieży, etykiety tekstylne do oznaczania
odzieży, materiały tekstylne w belach z bawełny, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, materiały tekstylne tkane
do produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny tekstylne do użytku
w produkcji prześcieradeł, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji
odzieży sportowej, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla
kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież do spania,
sukienki, suknie, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, spódnice, koszule,
kurtki, skarpetki, T-shirty, bluzki, spodnie, odzież sportowa, obuwie,
obuwie sportowe, obuwie dla dzieci, obuwie, obuwie codziennego
użytku, obuwie inne niż sportowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa tekstyliów, odzieży, obuwia, ręczników, pościeli.
(111) 336499
(220) 2020 04 03
(210) 512226
(151) 2020 11 13
(441) 2020 07 27
(732) BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiałowice (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI COOKER ECO-GRILL BEYSTER MANUFACTURER OF
INNOVATIVE FIRE
(540)

(591) czerwony, jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18, 01.15.05,
08.05.01, 08.05.03
(510), (511) 4 podpałki, podpałki do grilla, podpałki stałe, podpałki płynne, węgiel drzewny do grillowania, brykiety do grilla, środki
ograniczające zapylenie, substancje stosowane do wiązania pyłu,
środki polepszające spalanie, dodatki niechemiczne do środków
poprawiających spalanie, dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach do spalania paliw, preparaty wspomagające spalanie paliw, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: podpałek,
podpałek do grilla, podpałek stałych, podpałek płynnych, węgla
drzewnego do grillowania, brykietów do grilla, środków ograniczających zapylenie, substancji stosowanych do wiązania pyłu, środków
polepszających spalania, dodatków niechemicznych do środków
poprawiających spalanie, dodatków paliwowych zapobiegających
osadzaniu się popiołu w urządzeniach do spalania paliw, preparatów wspomagających spalanie paliw, grilli jednorazowych, środków
do czyszczenia grilli, środków do czyszczenia szyb kominkowych,
środków do czyszczenia kominków, pieców i przewodów kominowych, akcesoria do obsługi grillów, doradztwo w zakresie podpałek
do grillów i urządzeń do grillowania, organizowanie wystaw i promocja w zakresie urządzeń, podpałek i sprzętu do grillowania.
(111) 336500
(220) 2020 04 03
(210) 512227
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEYSTER MANUFACTURER OF INNOVATIVE FIRE no plastic no
smog ONLY RENEWABLE MATERIALS
(540)

(591) brązowy, zielony, ciemnozielony, ciemnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.15, 26.02.01, 26.02.18
(510), (511) 4 podpałki, podpałki do grilla, podpałki stałe, podpałki płynne, węgiel drzewny do grillowania, brykiety do grilla, środki
ograniczające zapylenie, substancje stosowane do wiązania pyłu,
środki polepszające spalanie, dodatki niechemiczne do środków
poprawiających spalanie, dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach do spalania paliw, preparaty wspomagające spalanie paliw, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: podpałek,
podpałek do grilla, podpałek stałych, podpałek płynnych, węgla
drzewnego do grillowania, brykietów do grilla, środków ograniczających zapylenie, substancji stosowanych do wiązania pyłu, środków polepszających spalania, dodatków niechemicznych środków
poprawiających spalanie, dodatków paliwowych zapobiegających
osadzaniu się popiołu w urządzeniach do spalania paliw, prepara-
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tów wspomagających spalanie paliw, grilli jednorazowych, środków
do czyszczenia grilli, środków do czyszczenia szyb kominkowych,
środków do czyszczenia kominków, pieców i przewodów kominowych, akcesoria do obsługi grillów, doradztwo w zakresie podpałek
do grillów i urządzeń do grillowania, organizowanie wystaw i promocja w zakresie urządzeń, podpałek i sprzętu do grillowania.

(111) 336501
(220) 2020 04 03
(210) 512235
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732)	EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CENTRUM
(540)

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 05.03.14, 05.07.13, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prowadzenie sklepów i stoisk z winem, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line winem, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, prace biurowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 336502
(220) 2020 04 03
(210) 512237
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732)	EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jak Babcię Kocham !
(510), (511) 29 mięso, dziczyzna ekstrakty mięsne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak
również środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych.
(111) 336503
(220) 2020 04 03
(210) 512259
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja KARTA PREMIUM BANK BNP PARIBAS
(540)

(591) ciemnozielony, granatowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 336504
(220) 2020 04 03
(210) 512260
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja LOKATA PREMIUM na Start BANK BNP PARIBAS
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(540)

(591) ciemnozielony, granatowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 336505
(220) 2020 04 03
(210) 512261
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja LOKATA PREMIUM BANK BNP PARIBAS
(540)

(591) ciemnozielony, granatowym
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 336506
(220) 2020 04 03
(210) 512268
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Business Partners Club
(540)

(591) niebieski
(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu,
elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, kompilacja danych dla osób trzecich, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla

72

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021

kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, planowanie podatkowe [rachunkowość], księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość administracyjna, przygotowywanie
i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, księgowanie kosztów, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, doradztwo w zakresie
zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań
podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 36 pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, pozyskiwanie funduszy politycznych, usługi
w zakresie dotacji finansowych, usługi finansowania w celu sponsorowania firm, analiza inwestycyjna, analizy danych finansowych, analizy
inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe
dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, doradztwo
finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo
w zakresie długów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, doradztwo w zakresie
inwestycji na okres emerytury, doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji
związanych z kontami finansowymi, finansowe i inwestycyjne usługi
konsultacyjne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania,
gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe i wyceny, informacje inwestycyjne, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą
przedsiębiorstw, konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], monitorowanie portfeli finansowych, porady
finansowe związane z programami akcji pracowniczych, porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, porównywanie wyników papierów wartościowych, porównywanie wyników portfeli papierów wartościowych, profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów, przetwarzanie informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów
wartościowych, przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów budowlanych, skomputeryzowane
usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie raportów
finansowych w zakresie projektów budowlanych, udostępnianie informacji finansowych online, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi analiz finansowych
związane z inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi
doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie spraw finansowych,
usługi doradztwa powierniczego, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, wyceny i analizy finansowe, zarządzanie informacją finansową
i usługi analityczne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
zarządzania ziemią, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wy-

najmie przedsiębiorstw, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie wyceny finansowej, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena nieruchomości, windykacja, agencje
ściągania należności, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo
związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, odzyskiwanie
zaległych długów, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, windykacja należności
i odzysk długu, 45 usługi prawne, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo
w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, organizowanie świadczenia usług prawnych,
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo
procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi biegłych sądowych, sprawy sporne (usługi pomocy w-), udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm,
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych,
usługi radców prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
w zakresie rejestracji firm, usługi wsparcia procesowego w sporach
sądowych.

(111) 336507
(220) 2020 04 03
(210) 512262
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moje KONTO PREMIUM BANK BNP PARIBAS
(540)

(591) ciemnozielony, granatowy
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość.
(111) 336508
(220) 2020 04 03
(210) 512269
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732)	NOJSZEWSKA AGNIESZKA DOBRY PIES, AKADEMIA
POROZUMIEWANIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dobry Pies
(510), (511) 18 obroże i smycze dla zwierząt, 41 tresura zwierząt-(nauczanie i kształcenie ludzi i zwierząt oraz kształcenie zawodowe
w zakresie szkolenia zwierząt), 43 hotele dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne.
(111) 336509
(220) 2020 04 02
(210) 512275
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732) JAKO-HURT URSZULA, KRZYSZTOF JAROSZ SPÓŁKA JAWNA,
Oława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jakohurt JH INM
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów higienicznych,
chemii gospodarczej, artykułów owadobójczych, artykułów gryzoniobójczych, artykułów papierniczych, przyborów szkolnych, zapalniczek, zapalarek, gazu do zapalniczek, baterii, oświetlenia, artykułów dekoracyjnych, domowego sprzętu elektronicznego, produktów
farmaceutycznych, słodyczy.
(111) 336510
(220) 2020 04 03
(210) 512276
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 25
(732)	LUSSA MICHAŁ EASY SURF, Dąbrówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) redseazone
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 41 udostępnianie sprzętu i obiektów
sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu), 43 usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego.
(111) 336511
(220) 2020 04 07
(210) 512301
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) KURKOWSKA DOROTA REPUBLIKA SMYKA, Borkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dzikie Pląsy
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja].
(111) 336512
(220) 2020 04 07
(210) 512310
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fonogram źródeł
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
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zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 336513
(220) 2020 04 07
(210) 512311
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) złote gęśle
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 336514
(220) 2020 04 07
(210) 512312
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) muzyka źródeł
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, in-
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terfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi,
kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji
z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową
oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie
na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 336515
(220) 2020 04 07
(210) 512338
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARCZA ANTYWIRUSOWA
(540)

(111) 336517
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 06
(732) SMOLEŃSKA MARIA SKY&SAND, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Agrostart
(540)

(210) 512344

(591) zielony, ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sklep internetowy-usługi sprzedaży online następujących towarów: sprzęt ogrodniczy, artykuły ogrodnicze, sprzęt rolniczy, artykuły stosowane w rolnictwie, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 336518
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 06
(732) SMOLEŃSKA MARIA SKY&SAND, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gardenstart
(540)

(210) 512347

(591) zielony, ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sklep internetowy-usługi sprzedaży online następujących towarów: sprzęt ogrodniczy, artykuły ogrodnicze, sprzęt rolniczy, artykuły stosowane w rolnictwie, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 336519
(220) 2020 04 07
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732) CHODAK ERNEST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN koszulka
(540)

(210) 512350

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, szary
(531) 24.01.05, 24.01.12, 24.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 przekazywanie know-how [szkolenia].
(111) 336516
(220) 2020 04 07
(210) 512341
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) WOJDA BARTOSZ KANCELARIA ADWOKACKA
MEC. BARTOSZ WOJDA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LWY PALESTRY
(540)
(531) 02.01.01, 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 25 koszulki, koszulki rashguard, dzianina, czapki, odzież,
legginsy, bokserki, buty sznurowane, kurtki, kurtki chroniące przed
zimnem, kaptury, kamizelki, koszule, buty sportowe.

(591) szary, biały
(531) 03.01.01, 03.01.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi adwokackie.

(111) 336520
(220) 2020 04 07
(210) 512362
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732)	ADABET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQUE COSMETICS
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(111) 336523
(220) 2020 04 08
(210) 512397
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) WOŁKOWICZ MAREK, Bogoniowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bogoni Balance food BBF PROTEIN zawsze z mleka nigdy
z proszku PRODUKT 100% NATURALNY
(540)

(540)

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 336521
(220) 2020 04 07
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732)	GÓRSKI JACEK DECOTEAM, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECOTeam SPECJALISTA W OSŁANIANIU
(540)
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(210) 512370

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej,
detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej rolet,
żaluzji poziomych i pionowych, żaluzji plisowanych, markiz, rolet
zewnętrznych, drewnianych i bambusowych, żaluzji fasadowych,
verticali, elementów i akcesoriów do rolet, osłon balkonowych
i ogrodzeniowych, napędów do osłon, usługi marketingowe.

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.01, 26.04.04, 26.01.05, 05.03.15
(510), (511) 29 napoje mleczne, napoje na bazie mleka, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, 32 napoje serwatkowe, wyciągi z:
owoców, ziół, chmielu, warzyw, soi, kokosów, migdałów, orzechów,
ryżu, aloesu do produkcji napoi, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, warzyw, ziół, aloesu, miodu, herbaty, kawy, imbiru, herba
mate, napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje lecznicze,
napoje izotoniczne, napoje gazowane, napoje sportowe, napoje zawierające proteiny.
(111) 336524
(220) 2020 04 08
(210) 512398
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) WOŁKOWICZ MAREK, Bogoniowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bogoni Balance food BBF ENERGY stworzony w zgodzie
z naturą PRODUKT 100% NATURALNY
(540)

(111) 336522
(220) 2020 04 08
(210) 512396
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) KUNKE POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNKE POLIGRAFIA
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa w zakresie produktów branży poligraficznej, w tym w szczególności naklejek, w tym elektrostatycznych, wydruków na nośnikach: folii, tworzywach sztucznych i naturalnych,
metalu, papierze, kartonie, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi opracowania
graficznego do celów reklamowych, 40 usługi poligraficzne, usługi
drukowania, usługi nanoszenia grafiki na nośniki w szczególności
na naklejki elektrostatyczne, folie, tworzywa sztuczne i naturalne,
metale, papier, karton, tekturę, tekstylia, drukowanie szablonów,
grawerowanie, opracowywanie i przetwarzanie on-line grafiki cyfrowej i drukowanie on-line obrazów cyfrowych.

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.01.05, 05.03.15, 26.13.01
(510), (511) 29 napoje mleczne, napoje na bazie mleka, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, 32 napoje serwatkowe, wyciągi z:
owoców, ziół, chmielu, warzyw, soi, kokosów, migdałów, orzechów,
ryżu, aloesu do produkcji napoi, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, warzyw, ziół, aloesu, miodu, herbaty, kawy, imbiru, herba
mate, napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje lecznicze,
napoje izotoniczne, napoje gazowane, napoje sportowe, napoje zawierające proteiny.
(111) 336525
(220) 2020 04 08
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732)	Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) świat młodych badaczy

(210) 512400
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(540)

25.01.15, 26.04.04, 26.04.05, 26.05.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(591) czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), druki, publikacje, książki i czasopisma, 41 wspieranie i zapewnianie edukacji naukowej dzieciom, poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz kursów edukacyjnych i dokształcających,
usługi w zakresie nauczania, udostępnianie szkoleń i kursów dokształcających: usługi w zakresie rozrywki, imprez sportowych i kulturalnych
w dziedzinie sztuki, kultury, sportu i spraw społecznych, wydawanie
tekstów (z wyjątkiem tekstów reklamowych), publikacji i druków, czasopism i książek w postaci elektronicznej, także w Internecie, wszystkie
wyżej wymienionej usługi adresowane do dzieci, 43 usługi zakwaterowania i wyżywienia dla przyjezdnych, usługi kateringowe.

(111) 336528
(220) 2020 04 08
(210) 512406
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732)	HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADVOCAAT DALKOWSKI
(540)

(111) 336526
(220) 2020 04 08
(210) 512401
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732)	HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM QUALITY DALKOWSKI LIKIER ADVOCAAT NA RUMIE
(540)
(591) czarny, biały, jasnożółty, złoty, ciemnożółty, pomarańczowy,
brązowy
(531) 02.01.01, 02.01.05, 03.07.03, 09.07.25, 25.01.05, 25.01.15,
26.04.04, 26.04.05, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.11
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.

(591) czarny, jasnożółty, złoty, ciemnożółty, pomarańczowy,
brązowy, biały
(531) 25.01.17, 03.07.03, 08.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
02.01.01, 26.04.06, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.
(111) 336527
(220) 2020 04 08
(210) 512403
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732)	HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DALKOWSKI LIKIER
(540)

(591) czarny, brązowy, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.05, 09.07.25, 29.01.14, 25.01.05,

(111) 336529
(220) 2020 04 09
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732)	ADPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APTEKA DLA RODZINY
(540)

(210) 512431

(591) niebieski, granatowy
(531) 09.07.17, 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi aptek, aptek internetowych i punktów aptecznych w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, suplementów diety, środków sanitarnych, artykułów
zielarskich, materiałów opatrunkowych, środków dentystycznych,
środków do dezynfekcji, zaopatrzenia medycznego, wyrobów medycznych, aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony
indywidualnej oraz kosmetyków i artykułów higienicznych, usługi
związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową, a także za pośrednictwem sklepów internetowych oraz narzędzi on-line: produktów
farmaceutycznych, weterynaryjnych, suplementów diety, środków
sanitarnych, artykułów zielarskich, materiałów opatrunkowych, środków dentystycznych, środków do dezynfekcji, zaopatrzenia medycznego, wyrobów medycznych, aparatury medycznej i diagnostycznej,
środków ochrony indywidualnej oraz kosmetyków i artykułów higienicznych, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
i hurtowej sprzedaży, usługi reklamowe dotyczące produktów farmaceutycznych, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradcze świadczone
przez apteki, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
porady aptekarskie, usługi doradztwa farmaceutycznego, informacja
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i usługi udzielania porad oraz konsultacji związanych z ochroną zdrowia, urodą, produktami farmaceutycznymi, kosmetykami, wyrobami
i aparaturą medyczną oraz diagnostyczną, wydawanie środków farmaceutycznych, usługi medyczne i weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej.
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(540)

(111) 336530
(220) 2020 04 09
(210) 512440
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) MULARONEK KLAUDIA PATRYCJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYALMED ONLINE
(540)

(591) żółty, bordowy, szary, czarny
(531) 02.09.01, 19.13.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty słuchowe, chodziki
wspomagające poruszanie się, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, medyczne przyrządy diagnostyczne, artykuły ortopedyczne, elektroniczne przyrządy medyczne, defibrylatory, elektrokardiografy, gastroskopy, inhalatory, inkubatory dla celów medycznych, lampy do celów medycznych, łóżka specjalne dla celów
medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medyczny, nosze, obuwie
ortopedyczne, odzież kompresyjna, okrycia chirurgiczne, pompy
do celów medycznych, protezy kończyn, przyrządy i przybory dentystyczne, sondy chirurgiczne, stetoskopy, stymulatory mózgu i serca, sztuczna skóra do celów chirurgicznych, urządzenia do analizy
krwi, do anestezji, do masażu, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego do celów medycznych, urządzenia
do sztucznego oddychania i reanimacji, wyciągi do celów medycznych, zabezpieczenia przed działaniem promieni rentgenowskich,
medyczne przyrządy terapeutyczne, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy medyczne do przycinania tkanek, przyrządy laserowe
do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne i fotometryczne do użytku medycznego, przyrządy medyczne do leczniczego
monitorowania lekarstw, przyrządy medyczne do rejestrowania
i odczytywania danych fizjologicznych i diagnozowania, przyrządy
medyczne do badania chorób zakaźnych, do rejestracji czynności
serca, przyrządy do rozdzielania do użytku medycznego, 44 usługi
opieki medycznej, usługi telemedyczne, prowadzone przy udziale
łączy internetowych, usługi opieki medycznej niehospitalizacyjnej,
prowadzenie hospicjów, opieka paliatywna, usługi kurortów (medyczne), usługi informacji medycznej i opieki medycznej, usługi
opieki i pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi obrazowania medycznego, kliniki zdrowia, farmy zdrowia, usługi
doradztwa dietetycznego, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii,
onkologii, diabetologii, dermatologii, w tym leczenia raka skóry oraz
w innych dziedzinach medycyny, prowadzone także drogą on-line,
usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa i leczenia medycznego,
domowa opieka pielęgniarska, masaże, usługi ośrodków zdrowia,
nagła pomoc medyczna, sporządzanie leków recepturowych przez
farmaceutów, usługi szpitali, terapia mowy, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych, banki krwi, usługi stomatologiczne,
usługi położnicze, kliniki chirurgii plastycznej, chiropraktyka, implantacja włosów, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi sauny i solarium, usługi terapeutyczne, fizjoterapia,
fizykoterapia, porady psychologiczne, opieka medyczna, pielęgniarska i fizjoterapeutyczna dla rekonwalescentów, usługi sztucznego
zapładniania, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, leczenie
pacjentów nadużywających środki odurzające, wypożyczanie sprzętu medycznego .
(111) 336531
(220) 2020 04 09
(151) 2020 11 27
(441) 2020 07 27
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEETS Z KAPSUŁKĄ

(210) 512442

(531) 26.01.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.25, 26.04.02
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 336532
(220) 2020 04 09
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) FARFADET S. a r.l., Heisdorf (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABALONE
(540)

(210) 512445

(591) szary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, zarządzanie personelem, usługi wyszukiwania zatrudnienia dla personelu, usługi udostępniania personelu,
rekrutowanie personelu tymczasowego, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, pomoc w zarządzaniu personelem, usługi
doradztwa związane z personelem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, usługi w zakresie oceny potrzeb personelu, przeprowadzanie testów osobowości w celu doboru personelu, dobór pracowników
przy użyciu testów psychologicznych, usługi administracyjne w zakresie
przekwalifikowania personelu, usługi reklamowe w zakresie rekrutacji
personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, administrowanie wynagrodzeniami personelu przedsiębiorstwa dla osób trzecich, dostarczanie informacji w zakresie usług
przekwalifikowania personelu, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji personelu: usługi doradztwa w zakresie zarządzania i zatrudniania
personelu, usługi dotyczące budowania zaangażowania pracowników,
rekrutacji, udostępniania pracowników, obsadzania stanowisk oraz nawiązywania kontaktów zawodowych, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi doradztwa
w zakresie zasobów ludzkich, świadczenie usług zarządzania zasobami
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ludzkimi i rekrutacji dla osób trzecich, usługi w zakresie zatrudnienia pracowników na zasadach firmy parasolowej (umbrella employment), usługi
biur pośrednictwa pracy tymczasowej, organizowanie i prowadzenie targów i giełd pracy, biura pośrednictwa pracy, usługi w zakresie informacji o zatrudnieniu, przeprowadzanie testów do określania umiejętności
zawodowych, przeprowadzanie testów do określania kwalifikacji zawodowych, usługi pośrednictwa pracy, wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie w zakresie ogłoszeń o pracę, usługi informacyjne związane
z zatrudnieniem i rozwojem kariery, dostarczanie informacji o zatrudnieniu za pośrednictwem ogólnoświatowych sieci komputerowych, biznesowe usługi doradcze dotyczące odpowiedzialności w biznesie, 41 usługi
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń personelu w dziedzinie rekrutacji, zasobów ludzkich i zarządzania biznesem, organizowanie i prowadzenie podstawowych i zaawansowanych
szkoleń w celu rozwoju zasobów ludzkich, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie niewirtualnych forów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone przez wyższe
uczelnie, doradztwo zawodowe (doradztwo w zakresie edukacji i nauczania), coaching (szkolenie), organizowanie i prowadzenie warsztatów,
usługi szkoleniowe świadczone za pomocą symulatorów, przekazywanie
know-how (szkolenia), kształcenie praktyczne (pokazy).

(111) 336533
(220) 2020 06 25
(210) 512468
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732)	LASZKOWSKI MARCIN, LASZKOWSKI PRZEMYSŁAW GOZMAK
SPÓŁKA CYWILNA, Stanisławów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Gozmak
(510), (511) 11 szamba, szamba do celów przemysłowych, szamba
do celów domowych.
(111) 336534
(220) 2020 04 14
(210) 512485
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Heltiso
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, balsamy do celów leczniczych, zioła lecznicze, leki dla
ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 336535
(220) 2020 04 14
(210) 512486
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bonatium
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty
weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry
lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych, leki dla
ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, zioła
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane.
(111) 336536
(220) 2020 04 14
(210) 512523
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) KUBICKA-BŁOŃSKA AGNIESZKA CENTRUM ROZWOJU,
Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) smart club SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
(540)

(591) zielony, fioletowy, żółty
(531) 09.07.22, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, edukacja prawna, edukacja (nauczanie), budowanie zespołu, sympozja związane z edukacją, organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi.
(111) 336537
(220) 2020 04 15
(210) 512530
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) MAXIM CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maksymilianowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Care BY MAXIM
(540)

(591) jasnoniebieski, czarny
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty antybakteryjne, środki odkażające, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 9 maski ochronne, osłony ochronne na twarz, osłony głowy, okulary ochronne, 35
usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: preparaty antybakteryjne, środki odkażające, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], maski ochronne, osłony ochronne na twarz,
osłony głowy, okulary ochronne.
(111) 336538
(220) 2020 04 15
(210) 512531
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) MAXIM CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Maksymilianowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Care by MAXIM
(510), (511) 5 preparaty antybakteryjne, środki odkażające, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 9 maski ochronne, osłony ochronne na twarz, osłony głowy, okulary ochronne, 35
usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: preparaty antybakteryjne, środki odkażające, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], maski ochronne, osłony ochronne na twarz,
osłony głowy, okulary ochronne.
(111) 336539
(220) 2020 04 15
(210) 512552
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 08
(732) FUNDACJA ALICJI WĘGORZEWSKIEJ-WHISKERD
STARTSMART, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BITWA TENORÓW NA RÓŻE
(540)

(591) złoty, czerwony
(531) 05.05.01, 05.05.21, 23.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 9 płyty z nagraniami, płyty z muzyką, płyty kompaktowe,
płyty CD i DVD, 41 informacje o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk (impresariat), produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych.

(111) 336540
(220) 2020 04 16
(210) 512580
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) RATAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łask (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEZOCLEAN
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, środki sanitarne stosowane w higienie
osobistej inne niż toaletowe, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt.
(111) 336541
(220) 2020 04 16
(210) 512584
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) RATAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łask (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEZAPTIC
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, środki sanitarne stosowane w higienie
osobistej inne niż toaletowe, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt.
(111) 336542
(220) 2020 04 17
(210) 512586
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIRAZEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(111) 336543
(220) 2020 04 17
(210) 512587
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEPROCEL
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(111) 336544
(220) 2020 04 17
(210) 512588
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIKOZEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(111) 336545
(220) 2020 04 17
(210) 512589
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TVARDEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(111) 336546
(151) 2020 11 20

(220) 2020 04 17
(441) 2020 08 03

(210) 512600
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(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The future of media is written in code
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów
kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku,
pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, aparatura do rejestracji dźwięku, karty
inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych audio i video,
publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, materiały
piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi
w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego,
sprzętu elektronicznego, programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie
komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi
w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej,
usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu
informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej,
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów
telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów
za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym
przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi
dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi
organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/
lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania
stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie
aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
programowania, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych,
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usługi w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa
w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami
autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 336547
(220) 2020 04 17
(210) 512605
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rutiner C
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
leki i preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, zioła
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.
(111) 336548
(220) 2020 04 17
(210) 512607
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Urovita
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
leki i preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, zioła
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.
(111) 336549
(220) 2020 04 18
(210) 512611
(151) 2020 10 16
(441) 2020 06 22
(732) TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 10 aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do masażu, aparaty wibracyjne do masażu,
urządzenia do masażu wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia
do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy, urządzenia do leczenia
cellulitu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia do leczenia obrzęku
limfatycznego, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty i instrumenty medyczne,
urządzenia elektromedyczne, 44 usługi doradcze w zakresie sprzętu
kosmetycznego, medycznego do odnowy biologicznej, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot
ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, usługi
doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej.
(111) 336551
(220) 2020 04 20
(210) 512618
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 08
(732)	NAREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NAREE
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia
głowy, obuwie, odzież.
(111) 336552
(220) 2020 04 17
(210) 512632
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) świeże jesz
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa.
(591) zielony, szary
(531) 05.03.06, 26.05.04, 26.11.12, 26.11.09, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi doradztwa w zarządzaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej, prowadzenie badań biznesowych i prognozowania ekonomicznego, usługi publikacyjno-reklamowe, usługi promocyjne, usługi wynajmu i dzierżawy maszyn biurowych, 36
usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót, kupno, sprzedaż nieruchomości, doradztwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych,
biurowych, handlowych, usługowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, inwestycje kapitałowe, usługi maklerskie i menedżerskie, usługi wynajmu i dzierżawy
maszyn do liczenia pieniędzy, 39 usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów i maszyn budowlanych.
(111) 336550
(220) 2020 04 18
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EMSLIMPRO

(210) 512612

(111) 336553
(220) 2020 04 20
(210) 512691
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732)	NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nextrope
(540)

(591) czarny, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, 42 projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, integracja oprogramowania, projektowanie
graficzne.
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(111) 336554
(220) 2020 04 21
(210) 512732
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZASEPT
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 01.15.15, 24.17.05, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(111) 336555
(220) 2020 04 21
(210) 512741
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUICY LUCY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 336556
(220) 2020 04 23
(210) 512776
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732)	GARCZYŃSKA KAROLINA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karolina Garczyńska karolinagarczynska.com
(540)

(531) 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 24 materiały tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży, 25 artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, dzianina [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież dziecięca,
odzież dżinsowa, odzież męska, odzież sportowa, odzież skórzana,
odzież wełniana, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, paski [odzież], swetry [odzież],
szaliki [odzież], topy [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, 40 szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi projektowania odzieży.
(111) 336557
(151) 2020 12 09

(220) 2020 04 23
(441) 2020 08 24

(210) 512779
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(732)	LEWANDOWSKI FILIP, Mysiadło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) woka surf
(510), (511) 20 stojaki ekspozycyjne na deski surfingowe, 25 ubrania codzienne, 28 deski surfingowe, pokrowce na deski surfingowe,
torby na narty i deski surfingowe, torby specjalnie zaprojektowane
na deski surfingowe.
(111) 336558
(220) 2020 04 22
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) VOLTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUBR
(540)

(210) 512788

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 03.04.01, 03.04.04
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych,
ładowarki do baterii, płyty do akumulatorów elektrycznych, grodzie
akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe.
(111) 336559
(220) 2020 04 23
(210) 512795
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) SOPHIA CORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sophia corda
(510), (511) 18 plecaki, torby, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki sportowe, pakiety sportowe, plecaki na kółkach, kufry,
walizki i torby podróżne, kosmetyczki, paski naramienne, pasy do bagażu, plecaki dla alpinistów, rzemienie sakiewki do przechowywania
przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, saszetki
biodrowe, sportowe torby, torby biwakowe, torby na narzędzia (puste), torby przenośne, torby wodoodporne, 35 sprzedaż toreb ewakuacyjnych, plecaków ewakuacyjnych, toreb medycznych, plecaków
medycznych, toreb ratunkowych, plecaków ratunkowych.
(111) 336560
(220) 2020 04 24
(210) 512836
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) WIŚNIEWSKA KAMILA DOROTA ZADBANY UŚMIECH,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zadbany Uśmiech
(540)

(591) turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi stomatologiczne w pełnym zakresie, usługi chirurgiczne, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, dopasowywanie
protez, konsultacje medyczne, pomoc stomatologiczna, przeprowadzanie badań medycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi
czyszczenia zębów, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące
implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów
stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi lekarskie,
usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi rentgenowskie,
usługi w zakresie wybielania zębów, ambulatoryjna opieka medycz-
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na, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, usługi
pracowni analitycznej, bakteriologicznej, rtg, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia.

(111) 336561
(220) 2019 12 04
(210) 507612
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732)	EPPRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eppram
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzki, buty, chusty, czapki, koszule, kurtki, odzież
z imitacji skóry, piżamy, podkoszulki, spódnice, sukienki, swetry, szlafroki, t-shirty.
(111) 336562
(220) 2020 07 02
(210) 515499
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORUM BOSS/KICH
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów (szkolenia), przekazywanie know-how, organizowanie i prowadzenie forów
dyskusyjnych z udziałem osób, udostępnianie forów dyskusyjnych
online, doradztwo zawodowe, doradztwo personalne (coaching).
(111) 336563
(220) 2019 12 03
(210) 507573
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) MARCELA DARIUSZ KAT DAR OGRÓD SYSTEM, Grzechynia
(PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMBER HOSTEL
(540)

(591) niebieski, żółty, biały, zielony
(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.14, 26.01.16,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 hotele, hostele, pensjonaty, motele, domy turystyczne, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, usługi
barowe, stołówki, kawiarnie.
(111) 336564
(220) 2020 02 10
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732)	AMI HONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miód pitny KRYNICKI 1547

(540)

(531) 02.01.04, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 27.05.01, 27.07.01,
26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 33 miody pitne, alkohole na bazie miodu, wyroby i napoje alkoholowe, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie.
(111) 336565
(220) 2020 02 10
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732)	AMI HONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PitneMiody.pl Premium Quality
(540)

(210) 509995

(531) 09.01.10, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 33 miody pitne, alkohole na bazie miodu, wyroby i napoje alkoholowe, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą
sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących
towarów: wyroby i napoje alkoholowe, napoje spirytusowe, napoje
alkoholowe na bazie miodu, likiery, wina, nalewki, nalewki gorzkie,
gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje
i ekstrakty alkoholowe, zestawy prezentowe zawierające wyroby
alkoholowe: reklamowanie miodów pitnych i nalewek za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży miodów pitnych i nalewek, usługi sprzedaży miodów pitnych i nalewek, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży miodów pitnych i nalewek, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży miodów pitnych i nalewek.
(111) 336566
(220) 2020 06 02
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) BEANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hostynne-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeanPol
(540)

(210) 509994

(591) zielony, czerwony, żółty
(531) 05.07.01, 05.09.19, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13

(210) 514287
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(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 7 maszyny do pakowania, maszyny do separowania zboża, maszyny rolnicze, maszyny
wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny uprawowe do użytku rolniczego, 29 rośliny strączkowe przetworzone, 30 zboża, mączka z roślin
strączkowych, suszone ziarna pełnego zboża, 31 rośliny strączkowe,
rośliny suszone, rośliny świeże, surowe zboża, 39 pakowanie produktów, pakowanie żywności, pakowanie produktów spożywczych.

(111) 336567
(220) 2020 06 29
(210) 515364
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) MYGROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLOOP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki jako środki nawilżające, nielecznicze
preparaty pielęgnacyjne, szampony dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, odświeżacze
oddechu dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, odświeżacze zapachów dla
zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, preparaty do przemywania uszu dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa kosmetyków dla ludzi, kosmetyków dla zwierząt, produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, artykułów kosmetycznych,
44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit,
usuwanie cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych,
specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi
informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów
farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone
za pośrednictwem Internetu, znakowanie zwierząt, kliniki dla zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, zabiegi higieniczne
dla zwierząt, usługi w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, badania
genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, sterylizacja
zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, higiena i pielęgnacja
urody zwierząt, strzyżenie zwierząt, strzyżenie psów, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla
zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi hodowli, hodowla zwierząt, hodowle psów, usługi
hodowli zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt,
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, opieka nad zwierzętami.
(111) 336568
(220) 2020 08 21
(210) 517374
(151) 2021 02 08
(441) 2020 10 19
(732) KACZYŃSKI JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kalinówka (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) BOKONO
(510), (511) 21 aluminiowe formy do wypieków, artykuły gospodarstwa
domowego, bidony [puste], blaszane wyroby do pieczenia, brytfanny,
butelki, cedzaki, ceramika do użytku kuchennego, chochle, dekoracyjne
słoiki szklane z przykrywką, cukiernice, chwytaki odporne na żar piekarnika, deski do krojenia, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia kuchenne, deski do serów, dozowniki do przypraw, dozowniki do serwetek, dozowniki ciasta do użytku kuchennego, drewniane szpikulce,
durszlaki do użytku domowego, dzbanki do kawy, dzbanki kuchenne,
dziadki do orzechów, ekspresy do kawy, nieelektryczne, filiżanki, filiżanki i kubki, foremki, flaszki ze szkła, foremki do kostek lodu, foremki
do pieczenia muffinów, foremki kuchenne, garnki, formy, foremki [przybory kuchenne], formy do pieczenia ciasta, formy do pieczenia, garnki
kuchenne, garnki kamienne, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, izolacyjne osłony-uchwyty na kubki z napojami, kieliszki do jajek,
klipsy do obrusów, klosze do przykrywania sera, klosze do przykrywania
masła, komplety puszek kuchennych, kosze na chleb, kosze na pranie,
kosze na ręczniki, koszyki piknikowe, kubki, kryształ [wyroby szklane],
kubły, łapki do garnków, lejki, lodówki turystyczne, łopatki, łyżki do lodów, maselniczki, maty do pieczenia, metalowe kosze na śmieci, miarki
do kawy, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], misy do podawania żywności, młynki do kawy,
młynki do soli i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręczne, naczynia,
naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia do pieczenia,
naczynia na piknik, naczynia żaroodporne, owoce (pucharki na-), ozdobne stojaki, nie z metali szlachetnych, stawiane na środku stołu, patery,
ozdobne tace z metalu, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe miski [miednice], plastikowe butelki na wodę [puste], płytkie miski,
plastikowe pudełka obiadowe, podkładki pod garnki, podkłady pod ciasto, podstawki pod garnki, pojemniki kuchenne, pojemniki na żywność
zatrzymujące ciepło, pojemniki ze szkła, pokrywy na ciasto, półmiski
[tace], porcelana, przykrywki do dań, przybory kuchenne z silikonu,
przybory kuchenne, przybory do wypieków, przybory do pieczenia,
przenośne puszki na herbatę, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy
do odmierzania ilości spaghetti, pucharki, pudełka ceramiczne, pudełka
na ciastka, pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, pudełka szklane,
puszki na herbatę, ręczne młynki do kawy, ręczne rozdrabniacze do żywności, rondle, rękawice kuchenne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego
użytku, sitka kuchenne, skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki, solniczki,
sosjerki, spodeczki, sprzęt do zwijania sushi, świeczniki, stolnice, stojaki
na ręczniki kuchenne, stojaki do przypraw, świeczniki, nie z metali szlachetnych, szczypce do cukru, szczypce do grilla, szczypce do makaronu
spaghetti, szczypce do warzyw, szklana zastawa stołowa, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklane korki do butelek, szklane naczynia do picia,
szklane naczynia żaroodporne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, tace na posiłki, tace do użytku domowego, tace do ciast,
szkło [naczynia], talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki kuchenne, torby izotermiczne, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, tortownice do ciast, trzepaczki do ubijania piany, tylki i rękawy cukiernicze
do dekorowania ciast, wałki do ciasta, wazony, wazy do zup, wiadra łazienkowe, widelce do grilla, wirówki do sałaty, woki, wyciskarki do cytryn, wyroby szklane, zastawa stołowa, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali szlachetnych, zastawa
stołowa obiadowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek
i spodków, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy pojemniczków
na przyprawy, zdobione wyroby z porcelany, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, ceramiczne pokrywki na pojemniki
do chusteczek higienicznych, dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane
na stałe], dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do serwetek
papierowych [inne niż mocowane na stałe], dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki produktów do mycia ciała, drążki
na ręczniki, gąbki, grzebienie, kosmetyczki podróżne z wyposażeniem,
miseczki, misy, mydelniczki, przepychacze do toalet, stojaki do rolek papieru toaletowego, stojaki na szczotki klozetowe, wieszaki na ręczniki,
elektryczne obrotowe szczotki do włosów, końcówki do mopów, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki do kurzu, miotły, miotełki
do usuwania kurzu z mebli, mopy, podgrzewane elektrycznie szczotki
do włosów, pochłaniacze dymu do użytku domowego, przepychaczki
do czyszczenia odpływu, przyrządy do polerowania przy użyciu wosku,
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nieelektryczne, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice
do czyszczenia do użytku domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, ściereczki do kurzu, ścierki, śmietniczki, sprzęt do czyszczenia,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki, szczotki do mycia,
szczotki do celów domowych, szczotki do sprzątania, szczotki do zmywania, szufelki do zamiatania, wiadra do mopów, wiadra do płukania,
zmywaki ścierne, zmiotki do kurzu, donice na rośliny, donice szklane,
dysze do węży, konewki, kosze na rośliny, misy na rośliny, spryskiwacze,
spryskiwacze do trawnika, pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek,
rękawice ogrodnicze, wazony na kwiaty, zraszacze, butów (szczotki do-),
deski do prasowania, drewniane prawidła do butów, golarki do ubrań
na baterie, łyżki do butów, pokrowce na deski do prasowania, prawidła
do butów, szczotki do ubrań, szmatki do butów, wieszaki do suszenia
odzieży, ściereczki ochronne do prasowania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: aluminiowe formy
do wypieków, artykuły gospodarstwa domowego, bidony [puste], blaszane wyroby do pieczenia, brytfanny, butelki, cedzaki, ceramika
do użytku kuchennego, chochle, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, cukiernice, chwytaki odporne na żar piekarnika, deski do krojenia,
czajniki nieelektryczne, deski do krojenia kuchenne, deski do serów, dozowniki do przypraw, dozowniki do serwetek, dozowniki ciasta do użytku kuchennego, drewniane szpikulce, durszlaki do użytku domowego,
dzbanki do kawy, dzbanki kuchenne, dziadki do orzechów, ekspresy
do kawy, nieelektryczne, filiżanki, filiżanki i kubki, foremki, flaszki
ze szkła, foremki do kostek lodu, foremki do pieczenia muffinów, foremki kuchenne, garnki, formy, foremki [przybory kuchenne], formy do pieczenia ciasta, formy do pieczenia, garnki kuchenne, garnki kamienne,
izolacyjne klosze do przykrywania żywności, izolacyjne osłony-uchwyty
na kubki z napojami, kieliszki do jajek, klipsy do obrusów, klosze do przykrywania sera, klosze do przykrywania masła, komplety puszek kuchennych, kosze na chleb, kosze na pranie, kosze na ręczniki, koszyki piknikowe, kubki, kryształ [wyroby szklane], kubły, łapki do garnków, lejki,
lodówki turystyczne, łopatki, łyżki do lodów, maselniczki, maty do pieczenia, metalowe kosze na śmieci, miarki do kawy, miski ze szkła, miski
z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], misy
do podawania żywności, młynki do kawy, młynki do soli i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręczne, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia do pieczenia, naczynia na piknik, naczynia
żaroodporne, owoce (pucharki na-), ozdobne stojaki, nie z metali szlachetnych, stawiane na środku stołu, patery, ozdobne tace z metalu, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe miski [miednice], plastikowe butelki na wodę [puste], płytkie miski, plastikowe pudełka
obiadowe, podkładki pod garnki, podkłady pod ciasto, podstawki pod
garnki, pojemniki kuchenne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki ze szkła, pokrywy na ciasto, półmiski [tace], porcelana,
przykrywki do dań, przybory kuchenne z silikonu, przybory kuchenne,
przybory do wypieków, przybory do pieczenia, przenośne puszki
na herbatę, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do odmierzania ilości spaghetti, pucharki, pudełka ceramiczne, pudełka na ciastka, pudełka obiadowe, pudełka śniadaniowe, pudełka szklane, puszki na herbatę,
ręczne młynki do kawy, ręczne rozdrabniacze do żywności, rondle, rękawice kuchenne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, sitka kuchenne,
skrobaki (akcesoria kuchenne), słoiki, solniczki, sosjerki, spodeczki,
sprzęt do zwijania sushi, świeczniki, stolnice, stojaki na ręczniki kuchenne, stojaki do przypraw, świeczniki, nie z metali szlachetnych, szczypce
do cukru, szczypce do grilla, szczypce do makaronu spaghetti, szczypce
do warzyw, szklana zastawa stołowa, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki,
szklane korki do butelek, szklane naczynia do picia, szklane naczynia żaroodporne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, tace
na posiłki, tace do użytku domowego, tace do ciast, szkło [naczynia], talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki kuchenne, torby izotermiczne,
termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, tortownice do ciast,
trzepaczki do ubijania piany, tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania
ciast, wałki do ciasta, wazony, wazy do zup, wiadra łazienkowe, widelce
do grilla, wirówki do sałaty, woki, wyciskarki do cytryn, wyroby szklane,
zastawa stołowa, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty z metali szlachetnych, zastawa stołowa obiadowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy do oliwy i octu, zestawy do przypraw, zestawy filiżanek
do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, zestawy na oliwę,
ocet, sól i pieprz, zestawy pojemniczków na przyprawy, zdobione wyroby z porcelany, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych,

dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do serwetek papierowych [inne niż mocowane na stałe], dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego,
dozowniki produktów do mycia ciała, drążki na ręczniki, gąbki, grzebienie, kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, miseczki, misy, mydelniczki, przepychacze do toalet, stojaki do rolek papieru toaletowego, stojaki
na szczotki klozetowe, wieszaki na ręczniki, elektryczne obrotowe
szczotki do włosów, końcówki do mopów, materiały do polerowania
[ściereczki], miotełki do kurzu, miotły, miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, pochłaniacze
dymu do użytku domowego, przepychaczki do czyszczenia odpływu,
przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, rękawice
bawełniane do celów domowych, rękawice do czyszczenia do użytku
domowego, rękawice gumowe do użytku domowego, ściereczki do kurzu, ścierki, śmietniczki, sprzęt do czyszczenia, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki, szczotki do mycia, szczotki do celów domowych, szczotki do sprzątania, szczotki do zmywania, szufelki
do zamiatania, wiadra do mopów, wiadra do płukania, zmywaki ścierne,
zmiotki do kurzu, donice na rośliny, donice szklane, dysze do węży, konewki, kosze na rośliny, misy na rośliny, spryskiwacze, spryskiwacze
do trawnika, pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek, rękawice
ogrodnicze, wazony na kwiaty, zraszacze, butów (szczotki do-), deski
do prasowania, drewniane prawidła do butów, golarki do ubrań na baterie, łyżki do butów, pokrowce na deski do prasowania, prawidła do butów, szczotki do ubrań, szmatki do butów, wieszaki do suszenia odzieży,
ściereczki ochronne do prasowania.

(111) 336569
(220) 2020 08 24
(210) 517419
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BZK ENERGY
(540)

(591) ciemnozielony, czarny, zielony
(531) 05.03.14, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa gazowe, biogaz, 39 magazynowanie paliw gazowych, dostarczanie gazu [dystrybucja], organizowanie transportu paliw gazowych, 40 usługi produkcji gazu, usługi przetwarzania
gazu, przetwarzanie paliw gazowych, oczyszczanie gazów.
(111) 336570
(220) 2020 09 28
(151) 2021 03 17
(441) 2020 11 30
(732) STEFFEN MICHAŁ BBS, Przesieka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUUĆKA Karkonoska
(540)

(210) 518795

(531) 27.05.01, 03.06.06, 03.06.25
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
(111) 336571
(220) 2020 10 01
(210) 519036
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) VERIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERIKON
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(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów
biurowych, biurka modułowe [meble], blaty [części mebli], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, fotele, fotele biurowe, fotele
dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne
z funkcją masażu na siedząco, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem,
fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], gabloty [meble], kanapo-tapczany, kanapy, kanapy
rozkładane, komódki z szufladami, komody, komody ścienne, kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła biurowe, krzesła
[fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła na kółkach, krzesła obrotowe, krzesła składane,
krzesła stołowe, ławki, ławostoły, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, leżaki, łóżka ze schowkiem [szufladami],
łóżka, łóżka futonowe [meble], łóżka drewniane, łóżka dziecięce, meble, meble biurowe, meble bambusowe, meble do siedzenia, meble
domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne,
meble łazienkowe, meble przystosowane do użytku na zewnątrz,
meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe drewniane, meble rattanowe, meble sypialne, meble
sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble tapicerowane, meble
wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania
w łóżka, meble zawierające łóżka, meblościanki, narożniki [meble],
niemetalowe półki ścienne [meble], niskie fotele bez podłokietników
do siedzenia przy kominku, podnóżki, półki biurowe, półki [meble],
półki niemetalowe [meble], pudła do przechowywania [meble], pufy
[meble], regały [meble], rozkładane fotele [do siedzenia i spania],
rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek
drewnianych [meble], segmenty mebli ściennych, siedzenia [meble],
skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], stoiska
wystawowe, stojaki, półki, stoliki, stojaki wystawowe, stoły, stoły biurowe, stoły do użytku w ogrodach, systemy półkowe [regały], szafki,
szafki do przechowywania, szafy [meble], szuflady do mebli, szuflady
do przechowywania [meble], taborety, tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, toaletki [meble], wysokie stołki [meble], zagłówki, zestawy mebli, zewnętrzne meble, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi przetwarzania danych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama i usługi reklamowe, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych, mebli wypoczynkowych,
mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli,
kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników
[mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnia-
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nych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zaopatrzenie
osób trzecich [zakup towarów dla innych przedsiębiorstw] w meble,
meble biurowe, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, narożniki
[meble], segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych
[mebli], łóżka, krzesła, fotele, kanapy, sofy, szezlongi, podnóżki, taborety, zagłówki, biblioteczki [regały na książki], towary stanowiących
wyposażenie domu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli,
mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek
drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów,
podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej świadczone online następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych,
mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników [mebli],
segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki].

(111) 336572
(220) 2020 10 01
(210) 519039
(151) 2021 03 15
(441) 2020 11 23
(732) VERIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERIKON
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów
biurowych, biurka modułowe [meble], blaty [części mebli], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, fotele, fotele biurowe, fotele
dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne
z funkcją masażu na siedząco, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem,
fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], gabloty [meble], kanapo-tapczany, kanapy, kanapy
rozkładane, komódki z szufladami, komody, komody ścienne, kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła biurowe, krzesła
[fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła na kółkach, krzesła obrotowe, krzesła składane,
krzesła stołowe, ławki, ławostoły, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, leżaki, łóżka ze schowkiem [szufladami],
łóżka, łóżka futonowe [meble], łóżka drewniane, łóżka dziecięce, meble, meble biurowe, meble bambusowe, meble do siedzenia, meble
domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne,
meble łazienkowe, meble przystosowane do użytku na zewnątrz,
meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe drewniane, meble rattanowe, meble sypialne, meble
sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble tapicerowane, meble
wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania
w łóżka, meble zawierające łóżka, meblościanki, narożniki [meble],
niemetalowe półki ścienne [meble], niskie fotele bez podłokietników
do siedzenia przy kominku, podnóżki, półki biurowe, półki [meble],
półki niemetalowe [meble], pudła do przechowywania [meble], pufy
[meble], regały [meble], rozkładane fotele [do siedzenia i spania],
rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek
drewnianych [meble], segmenty mebli ściennych, siedzenia [meble],
skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], stoiska
wystawowe, stojaki, półki, stoliki, stojaki wystawowe, stoły, stoły biurowe, stoły do użytku w ogrodach, systemy półkowe [regały], szafki,
szafki do przechowywania, szafy [meble], szuflady do mebli, szuflady
do przechowywania [meble], taborety, tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, toaletki [meble], wysokie stołki [meble], zagłówki, zestawy mebli, zewnętrzne meble, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi przetwarzania danych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama i usługi reklamowe, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy
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telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych, mebli wypoczynkowych,
mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli,
kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników
[mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zaopatrzenie
osób trzecich [zakup towarów dla innych przedsiębiorstw] w meble,
meble biurowe, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, narożniki
[meble], segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych
[mebli], łóżka, krzesła, fotele, kanapy, sofy, szezlongi, podnóżki, taborety, zagłówki, biblioteczki [regały na książki], towary stanowiących
wyposażenie domu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli,
mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek
drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów,
podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej świadczone online następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych,
mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników [mebli],
segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki].

(111) 336573
(220) 2020 05 15
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bliskapaczka.pl
(540)

(210) 513511

(591) ciemnoszary, szary, biały
(531) 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla
serwerów internetowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, platform on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów on-line, platform on-line, oprogramowanie komputerowe
przeznaczone do obsługi transakcji zamówienia usługi pocztowej,
kurierskiej, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), 35 usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług,
obsługa rynków on-line w celu umożliwienia zawierania transakcji
handlowych dotyczących zamówienia usługi pocztowej, kurierskiej,
39 śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], usługi

śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostawa droga lądową, dostawa towarów, odbieranie towarów, odbiór, transport
i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie odbierania towarów, organizowanie transportu towarów, organizowanie wysyłki towarów, przewóz towarów, przewożenie, transport
i składowanie towarów, transport towarów, usługi agencji spedycyjnych, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi w zakresie spedycji towarów,
usługi w zakresie transportu towarów, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradztwa związane
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące
transportu], usługi informacyjne związane z transportem towarów,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu.

(111) 336574
(220) 2020 05 15
(210) 513508
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bliskapaczka
(510), (511) 9 oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie do aplikacji Internetowych,
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, platform
on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line,
platform on-line, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji zamówienia usługi pocztowej, kurierskiej, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania
aplikacji (API), 35 usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług,
obsługa rynków on-line w celu umożliwienia zawierania transakcji
handlowych dotyczących zamówienia usługi pocztowej, kurierskiej,
39 śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], usługi
śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostawa
droga lądową, dostawa towarów, odbieranie towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie odbierania towarów, organizowanie transportu towarów,
organizowanie wysyłki towarów, przewóz towarów, przewożenie,
transport i składowanie towarów, transport towarów, usługi agencji spedycyjnych, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów,
usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów, pośrednictwo
w zakresie frachtu i transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie transportu, usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradztwa
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu], usługi informacyjne związane z transportem
towarów, usługi pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie
udostępniania informacji dotyczących transportu.
(111) 336575
(220) 2004 05 01 K
(151) 2020 11 06
(441) 2006 03 06
(732) TIFFANY AND COMPANY, NEW YORK (US)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) TIFFANY & CO.

(210) 302882
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oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, badania, analizy i ekspertyzy
techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych.

(111) 336577
(220) 2015 02 11
(210) 438820
(151) 2019 12 20
(441) 2015 05 25
(732)	AIRBUS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLIK
(540)
(591) niebieski
(531) 19.03.03, 27.05.05, 24.17.25
(510), (511) 21 przybory i pojemniki kuchenne lub gospodarstwa
domowego (wykonane nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane
nimi), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych
klasach.
(111) 336576
(220) 2009 08 03
(210) 359009
(151) 2020 10 27
(441) 2009 11 09
(732) KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Komputronik Biznes INTEGRATOR ROZWIĄZAŃ IT
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ładowalne oraz stałe (nagrane) oprogramowanie, sprzęt
komputerowy, komputerowe oprogramowanie oraz sprzęt do zarządzania bazami danych, komputerowy sprzęt oraz oprogramowanie
wykorzystywane do tworzenia aplikacji biznesowych, programów
wspomagających zarządzanie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, sprzęt
przetwarzający dane, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, części do komputerów, monitory,
drukarki, akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, urządzenia audio i wideo, czytniki optyczne, interfejsy, sprzęt do przetwarzania danych, podzespoły, osprzęt komputerowy, programy komputerowe,
gry komputerowe, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
telefony i centrale telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia do łączności bezprzewodowej, 41
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, pracowni specjalistycznych w zakresie komputerowego software i hardware, produktów software wykorzystywanych przy produkcji, handlu,
dystrybucji, działalności usługowej, opracowywania i rozwoju systemów software, wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie, obsługi urządzeń komputerowych, stosowania programów
oraz zintegrowanych systemów komputerowych, szkolenia związane z produktami oprogramowania komputerowego, wydawanie
tekstów innych niż reklamowe z dziedziny komputerów oraz programów komputerowych, 42 usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej oraz instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi internetowe: rejestracja i utrzymywanie serwerów
wirtualnych, kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych,
usługi opracowywania, integracji, oceny, rozwoju, doradztwa i wdrażania w zakresie: komputerowego oprogramowania, sprzętu i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, systemów opracowania
danych i sieci komputerowych, technologii informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie,
badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania
i sprzętu, programów komputerowych, wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego sprzętu oraz oprogramowania, w tym
poprzez sieć Internet (oprogramowanie na żądanie), projektowanie,
tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie stron www, wypożyczanie
serwerów-hosting, wynajem komputerów, urządzeń peryferyjnych,

(531) 03.07.01, 26.04.03, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 12 samoloty lekkie i części zamienne, śmigła i części zamienne, urządzenia i aparatura lotnicza wraz z częściami zamiennymi, lotniczy sprzęt specjalny, lotnicze wyposażenie naziemne i startowe, samoloty, statki powietrzne, części składowe do samolotów,
wózki, pojazdy specjalne do obsługi samolotów, fotele wyrzucane
do samolotów, podwozia statków powietrznych, wojskowe pojazdy transportowe, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu,
po wodzie i po szynach, urządzenia sterujące do statków, 28 zabawki, zwłaszcza z tworzyw sztucznych: samochody, samoloty, czołgi,
układanki, łamigłówki w postaci gier, gry planszowe, 37 obsługa
i naprawa samolotów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn lotniczych, 42 doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
lotniczego, projektowanie samolotów.
(111) 336578
(220) 2019 01 28
(210) 495328
(151) 2019 07 03
(441) 2019 03 18
(732)	GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) myCANAL
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania,
odczytywania, dystrybucji, odtwarzania, przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania, przekształcania i przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy
audiowizualne, telekomunikacyjne i telematyczne, telewizory i urządzenia zdalnego sterowania, futerały do telefonów komórkowych,
anteny paraboliczne, kodery, przyrządy i urządzenia do udzielania
i kontroli dostępu do urządzeń przetwarzających dane, urządzenia
do uwierzytelniania przeznaczone do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, urządzenia do randomizacji i dekodowania sygnałów oraz do ich retransmisji, pamięci zewnętrzne USB, huby (koncentratory sieciowe), złącza HDMI umożliwiające transmisję na telewizory
lub na monitory przenośne treści audio, wideo lub multimedialnych
z urządzenia mobilnego, smartfonu, komputera, tabletu, interfejsy
[komputerowe], filmy wideo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania
dźwięku, płyty DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo,
odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków magnetycznych, dysków audio i wideo, dysków cyfrowych, dysków i płyt
do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie
do gier wideo, magnetyczne nośniki do nagrywania, magnetyczne
nośniki danych, karty magnetyczne, identyfikacyjne karty magnetyczne, karty inteligentne, elektroniczne karty inteligentne, sprzęt
do odczytywania kart, monitory do wyświetlenia danych otrzymanych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, karty z układem scalonym [karty inteligentne], nadajniki [telekomunikacja], elektroniczne przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych,
urządzenia i przyrządy do programowania i wyboru programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie w postaci zapisanych programów,
oprogramowanie wyszukujące umożliwiające dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych programów, oprogramowanie
do analizy zachowań odbiorców treści audiowizualnych i telewizyjnych, światłowody i kable optyczne, ogniwa elektryczne i baterie,
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aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na urządzenia przenośne, pliki muzyczne lub obrazy do pobrania, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej, programy komputerowe
zintegrowane z odbiornikami telewizyjnymi, konsolami do gier lub
innymi urządzeniami przenośnymi umożliwiającymi dostęp do pakietu kanałów telewizyjnych i/Iub treści audiowizualnych dostępnych na żywo lub na żądanie, oprogramowanie komputerowe do pobrania umożliwiające dostęp do pakietu kanałów telewizyjnych i/lub
treści audiowizualnych dostępnych na żywo lub na żądanie, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające użytkownikom programowanie,
rozpowszechnianie, przesyłanie i odbieranie treści audio, treści wideo, obrazów, tekstów oraz innych treści multimedialnych za pomocą sieci komunikacyjnych, 16 plakaty, albumy, almanachy [roczniki],
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], litograficzne dzieła sztuki,
bilety, bloczki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], podpórki
do książek, pudełka z tektury lub papieru, kupony drukowane, sprzęt
biurowy z wyjątkiem mebli, zeszyty do pisania lub rysowania, kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki z życzeniami, katalogi, skoroszyty na dokumenty, segregatory [artykuły biurowe], matryce
do druku ręcznego, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], tacki
na dokumenty, noże do papieru [artykuły biurowe], ołówki, suche
kalkomanie, podkładki pod szklanki z tektury lub papieru, skoroszyty
do dokumentów, materiały piśmienne, opłatki do pieczętowania,
przybory do wycierania tablic do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, kałamarze, koperty [artykuły piśmienne], przybory
do rysowania i/lub pisania, przybory szkolne, gumki do ścierania,
materiały drukowane, odbitki, druki, gazety, drukowane przewodniki
po programach telewizyjnych i radiowych, litografie, książki, książeczki, zakreślacze, chusteczki papierowe, papier do zawijania, papier do pisania [listowy], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze
do pieniędzy, etui na pióra i długopisy, okładki na paszporty, aktówki
[artykuły biurowe], tablice ogłoszeniowe z papieru lub tektury,
okładki na książeczki czekowe, obsadki do piór, prospekty, publikacje drukowane, indeksy [skorowidze], czasopisma [periodyki], małe
torby [kopertki, sakiewki] z papieru lub plastiku przeznaczone do pakowania, serwetki stołowe lub ręczniki do twarzy z papieru, wieczne
pióra, pióra i długopisy, ramki i stojaki do fotografii, podstawki
do długopisów i ołówków, elektryczne lub nieelektryczne temperówki do ołówków, 35 reklama, wynajem powierzchni reklamowej,
rozpowszechnianie reklam, organizacja, przeprowadzanie i kontrola
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo handlowe dla
konsumentów oraz informacje konsumenckie w zakresie doboru
sprzętu audiowizualnego, telekomunikacyjnego i komputerowego,
korespondencja reklamowa, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, druków, próbek), usługi abonenckie w zakresie
programów audiowizualnych, programów audio, programów radiowych, gazet, usługi abonenckie w zakresie transmisji strumieniowej
treści wideo, multimedialnych i audio, usługi abonenckie w zakresie
dostępu do treści wideo na żywo lub na żądanie za pośrednictwem
wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług
telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych,
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu,
dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie usług telekomunikacyjnych, usługi
abonenckie w zakresie dostępu do Internetu, komputerowe zarządzanie plikami, usługi wprowadzania i przetwarzania danych, mianowicie wprowadzanie, kompilacja i systematyzowanie danych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi zarządzania
bazami danych, promocja na odległość z ofertą sprzedaży (usługi
promocji sprzedaży dla osób trzecich), wynajem czasu reklamowego
(we wszelkich środkach przekazu), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie odzieży, artykułów skórzanych, biżuterii, piór i długopisów, artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie produktów
audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, kaset wideo, telewizorów, magnetowidów, osobistych urządzeń stereo, magnetofonów, radioodbiorników, sprzętu Hi-Fi, dekoderów, telefonów
komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, zmieniarek dysków (sprzęt przetwarzający dane), obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych (audio-wideo), optycznych dysków kompaktowych, złączy (sprzęt

przetwarzający dane), dyskietek, magnetycznych nośników danych,
ekranów wideo, interfejsów (sprzęt przetwarzający dane), czytników
(sprzęt przetwarzający dane), oprogramowania (nagrane programy),
mikroprocesorów, modemów, monitorów (sprzęt), monitorów (programy komputerowe), komputerów, pamięci do komputerów, komputerowych narzędzi peryferyjnych, nagranych programów komputerowych, procesorów (CPU), nagranych systemów operacyjnych (dla
komputerów), chipów (obwody scalone), usługi przeglądu prasy,
usługi przetwarzania administracyjnego zamówień zakupu, usługi
kompilowania statystyk, usługi informacji handlowej za pośrednictwem stron internetowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi w zakresie komunikacji radiowej, telegraficznej, telefonicznej, wideofonicznej, cyfrowej
i elektronicznej, usługi komunikacji za pośrednictwem terminali
komputerowych, sieci światłowodowych, telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
radiowych, transmisja programów za pośrednictwem satelity, kabla,
sieci komputerowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych,
sieci radiotelefonicznych, oraz poprzez kanały przekaźników radiowych, transmisja programów audio, audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, dzwonków
na telefon, do użytku interaktywnego i nieinteraktywnego, usługi
w zakresie elektronicznych tablic ogłoszeniowych (usługi telekomunikacyjne), wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i przyrządów telematycznych, mianowicie telefonów, faksów,
sprzętu do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem dekoderów i koderów, wynajem urządzeń (sprzętu) umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci
telekomunikacyjnych, wynajem wszelkich urządzeń i przyrządów
telekomunikacyjnych i telematycznych, usługi udzielania dostępu
do pobierania gier wideo i danych cyfrowych, komunikacja (nadawanie) za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, zarówno
otwartej (Internet) jak i zamkniętej (intranety), usługi pobierania
z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów
telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do sieci komputerowej,
usługi udzielania dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, usługi zapewniania połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, usługami internetowymi i z bazami danych, usługi udzielania
dostępu do wyszukiwarek, które umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych programów, usługi w zakresie trasowania i interfejsów dla telekomunikacji, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową, usługi nadawania i odbioru obrazów
wideo przez Internet za pomocą komputera, telewizora, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego, usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych i audio z telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia mobilnego na ekran
telewizora lub innego urządzenia mobilnego poprzez usługę łączności bezprzewodowej, bezpośrednia reklama pocztowa za pomocą
telekomunikacji, przekazywanie wiadomości, obrazów, e-maili, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych online, dyspozycji, dokumentów, podcastów, strumieniowa transmisja danych, transmisja
nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo
lub na życzenie, na komputerze, odbiorniku telewizyjnym lub jakimkolwiek urządzeniu mobilnym, transmisja programów audio lub wideo, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów,
komputerów, osobistych urządzeń stereo, przenośnych odtwarzaczy
wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów komórkowych, sieci
komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji, działalność
kulturalna, produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
audiowizualnych, telewizorów, sprzętu audio i wideo, prezentowanie
filmów, koncertów muzycznych, programów telewizyjnych, nagrań
wideo, wraz ze spersonalizowaną rekomendacją, produkcja programów artystyczno-rozrywkowych, filmów, programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie
konkursów, wydarzeń o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier, dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi rezerwacji miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozryw-
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kowym, nagrywanie na wideo, redagowanie i publikacja tekstów
(innych niż teksty reklamowe), nośników audio i wideo oraz treści
multimedialnych (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci
dyskowe), usługi w zakresie gier świadczone online z sieci komputerowej, dostarczanie muzyki, wideo, publikacji elektronicznych online, dostarczanie informacji w zakresie rozrywki, filmów, muzyki, występów na żywo oraz imprez o charakterze rozrywkowym, usługi
w zakresie rozrywki interaktywnej, przygotowywanie napisów do filmów, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, administrowanie serwerami, audyty jakości, tworzenie
(rozwój) systemów kodujących, dekodujących i kontroli dostępu dla
celów programów telewizyjnych i radiowych, w szczególności mobilnych, oraz wszelkich systemów przekazywania informacji, tworzenie
(rozwój) systemów komputerowych, oprogramowania, tworzenie
(rozwój) programów i urządzeń interaktywnych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii telekomunikacyjnej, usługi odzyskiwania
danych komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii danych
poza terenem obiektu, projektowanie i rozwój systemów operacyjnych dla celów dostępu do sieci komputerowej w chmurze [chmura
obliczeniowa] oraz jej użytkowania, rozwój (projektowanie) przestrzeni wirtualnych umożliwiających wymianę danych online, usługi
dostarczania wyszukiwarek umożliwiających dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych programów, tworzenie (rozwój)
oprogramowania i aplikacji umożliwiających konsultowanie i przekazywanie danych i treści na elektronicznych urządzeniach i ekranach.

(111) 336579
(220) 2019 10 21
(210) 505870
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) BIOONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWOC I KROPKA
(510), (511) 5 preparaty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety dla zwierząt, żywność dla niemowląt, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, mineralne
suplementy odżywcze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, pieczywo dla diabetyków, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty witaminowe, preparaty stosowane
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty pobudzające apetyt,
preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), preparaty
medyczne do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych,
napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego, wywary
do użytku farmaceutycznego, oleje lecznicze, tran, tłuszcze do celów
medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, przeciwutleniacze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, tran, tabletki witaminowe, żywność dla diet medycznych, chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, zioła
do palenia do celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów
leczniczych, ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycznych,
wywary z ziół leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych,
wyciągi z roślin leczniczych, środki o działaniu zbliżonym do leków
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do celów medycznych i leczniczych, preparaty ziołowe, napary lecznicze, herbatki lecznicze, guma do żucia do celów leczniczych, produkty do zwalczania drobnoustrojów do powstrzymywania rozkładu
mikrobiologicznego, preparaty higieniczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów sanitarnych, błonnik pokarmowy,
chleb wzbogacony witaminami do celów terapeutycznych, chleb
o niskiej zawartości soli przystosowany do celów medycznych, chleb
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do tępienia szkodników, apteczki
pierwszej pomocy, wyposażone, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały opatrunkowe do ran, plastry, plastry lecznicze, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, plastry na odciski, bandaże opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże uciskowe [opatrunki], nutraceutyki, 29 jaja, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki (nieżywe), oleje i tłuszcze, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty
z jaj, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, algi
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, batoniki na bazie owoców
i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów,
pasty rybne i z owoców morza, produkty serowarskie, desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, buliony, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, desery owocowe, ekstrakty do zup, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gulasze, kiełbaski rybne, kiełbaski wegetariańskie, koncentraty zup, kostki do zup, mieszanki do zup, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza i ryb, potrawy mięsne
gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski ziemniaczane, przetwory
do zup jarzynowych, tofu, soja [przetworzona], sałatki gotowe, zupy
w puszkach, zupy w proszku, zupy (składniki do sporządzania-), zupy,
zapiekanki [żywność], jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne,
masło, maślanka, mleczne produkty, mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, konserwy, marynaty, mieszanki warzywne, mieszanki owoców i orzechów, oliwki [przetworzone], nasiona
przetworzone, orzechy jadalne, owoce konserwowane, owoce przetworzone, sałatki owocowe, rodzynki, śliwki suszone, sułtanki, suszone grzyby jadalne, sałatki warzywne, kawior, anchois, ryby przetworzone, potrawy rybne, pasta rybna, ryby suszone, ryby wędzone,
żywność przygotowywana z ryb, wędliny, potrawy gotowe głównie
na bazie mięsa, potrawy gotowe głównie na bazie ryb, potrawy gotowe głównie na bazie przetworzonych warzyw i owoców, potrawy
gotowe głównie na bazie mleka i produktów mlecznych, przeciery
warzywne, przecier pomidorowy, pulpa owocowa, przekąski z owoców, przygotowane ślimaki, desery mleczne i owocowe, zapiekanki,
zagęszczone sosy pomidorowe, sosy (dipy), gotowe potrawy na bazie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, guma do żucia, przekąski
i dodatki z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup, masło,
śmietana, oliwa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie
mięsa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie ryb, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie przetworzonych warzyw i owoców, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie
mleka i produktów mlecznych, dziczyzna, ryby, drób, mięso wędliny,
kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, warzywa
mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane,
suszone owoce, mrożone owoce, skórki owocowe, gotowane owoce,
galaretki, dżemy, mleko, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, rodzynki, nasiona spożywcze, migdały spreparowane, daktyle, mleko arachidowe,
mleko migdałowe, galaretki, dżemy, kompoty, przekąski ziemniaczane, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, przekąski na bazie soi, mieszanka bombaj (indyjska przekąska), przekąski
ze skórek wieprzowych, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski na bazie suszonych
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owoców, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetwory twarożkowe, warzywa przetworzone, przetworzony ser, nasiona przetworzone, korzenie przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone buraki, przetworzone morele, przetwory do zup jarzynowych,
hot dogi (gotowe), 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
żelki, batony czekoladowe, batony zbożowe, sól, musztarda, ocet,
sosy [przyprawy], przyprawy, lód, dania gotowe i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu
i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, pizza, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, skrobia i wyroby z tych towarów, przetworzone
ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez
ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, preparaty do pieczenia i drożdże, ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności,
preparaty zbożowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, aromaty do ciast,
aromaty do żywności, mieszanki przypraw, marynaty, kremy czekoladowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, produkty
na bazie czekolady, polewy do lodów, sosy, zioła suszone, desery lodowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
mrożone, aromaty kawowe, czekolada, czekolada pitna, czekoladki,
ekstrakty czekoladowe, wyroby z kakao, syrop czekoladowy, chipsy
[produkty zbożowe], chrupki zbożowe, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, lasagne, placki, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, sushi, tortille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, pieczywo owocowe,
chrupiące pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, chleb, kasze, kasza
manna, kuskus, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, cukier, miód,
melasa, proszek do pieczenia, drożdże, przekąski składające się głównie z mąki i produktów zbożowych, płatki zbożowe, płatki owsiane,
płatki kukurydziane, pieczywo, kit pszczeli, mleczko pszczele, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], żelki na bazie gotowych
owoców i warzyw, przekąski wieloziarniste, chrupki serowe [przekąski], przekąski z musli, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie tortilli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, kruche rurki (chińska przekąska), przekąski z ekstrudowanej pszenicy,
przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski z pieczywa chrupkiego, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski
wykonane z kukurydzy, przekąski na bazie muesli, przekąski wykonane z mąki razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów,
przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki
sojowej, przekąski zbożowe o smaku sera, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez
wyciskanie, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren
zbóż, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół,
przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się
głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], przekąski słone na bazie mąki, przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski
wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski w postaci ciast owocowych, zioła przetworzone,
przetwory spożywcze na bazie słodu, przetwory spożywcze na bazie
ziaren, koktajle lodowe, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli,
płody rolne, produkty z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ziarna, produkty rolne, ogrodnicze, oraz leśne nie ujęte w innych klasach, świeże owoce

i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, grzyby, rośliny,
nieprzetworzone wodorosty jadalne, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, naturalne
jadalne rośliny [nieprzetworzone], żywe rośliny owocowe, rośliny doniczkowe, sadzonki, żywe rośliny do akwariów, 32 syropy do wyrobu
napojów, napoje owocowe i soki owocowe, piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, lemoniady (syropy do-), koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, likiery (preparaty do sporządzania-),
moszcz konserwowany, niesfermentowany, pastylki do napojów gazowanych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, syropy
do napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do sporządzania napojów, piwo i produkty piwowarskie, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], pastylki do napojów, lemoniada, napoje izotoniczne,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż
katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: artykułów spożywczych, żywności, produktów
leczniczych, suplementów diety, preparatów dietetycznych, napojów, alkoholi, płodów rolnych, produktów ogrodniczych i leśnych,
kwiatów, żywności ekologicznej, kosmetyków, środków czystości,
środków higieny, odzieży, obuwia, toreb, portfeli, książek, publikacji,
poradników, gier, zabawek, artykułów sportowych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych,
sprzętu elektronicznego, zegarków, biżuterii, sprzętu do gotowania,
tytoniu, przyborów dla palaczy, artykułów piśmienniczych, artykułów papierniczych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami
lojalności konsumenta, telemarketing, marketing ukierunkowany,
wypożyczanie stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynkowe, usługi
aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, informacje
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, nabywanie towarów
i usług dla innych firm, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane
zamówienia towarów, telemarketing, świadczenie usług porównania
cen online, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w zakresie analizy cen,
usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, doradztwo
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, informacja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi informacyjne w zakresie handlu dla konsumentów, udostępnianie informacji i wiadomości dot. handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego.

(111) 336580
(220) 2016 07 07 K
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732) CHR. HANSEN A/S, Horsholm (DK)
(540) (znak słowny)
(540) OXYCAP

(210) 506905
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(510), (511) 1 preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, hodowle drobnoustrojów inne niż
do użytku medycznego i weterynaryjnego, hodowle drobnoustrojów do użytku przemysłowego, inokulanty drobnoustrojów do stosowania w kontrolowaniu i wzmacnianiu fermentacji kiszonki.

(111) 336581
(220) 2019 12 09
(210) 507800
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732)	GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOOD 4WALL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, 19 pokrycia ścienne nie z metalu, 20
dekoracje wiszące [ozdoby], 40 drukowanie, drukowanie 3D, 42 projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 336582
(220) 2019 12 11
(210) 507957
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 10
(732) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINIB
(510), (511) 35 usługi reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych, usługi relacji z mediami, usługi public relations, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów-tablic reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, marketing ukierunkowany, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi nauczania i rozrywki, organizacja
seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników naukowych,
usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, szkolenia
dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowania
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza.
(111) 336583
(220) 2019 12 11
(210) 507968
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Noc w Instytucie Lotnictwa
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej i ich zespoły, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrzne,
bezzałogowe statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce, sterówce,
balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, drony, statki
powietrzne z napędem elektrycznym, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty
amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, 35 usługi reklamowe,
badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw, targów
w celach handlowych i reklamowych, usługi relacji z mediami, usługi
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
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reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi nauczania i rozrywki,
organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników
naukowych, usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy,
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza.

(111) 336584
(220) 2020 01 14
(210) 508997
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO,
DOJELITOWEGO I METABOLIZMU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA KLINICZNEGO Leczenie
przez żywienie
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.01.01,
26.01.05, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21, 01.15.15, 24.17.05, 24.17.09,
24.13.01, 24.13.22
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (w tym usługi kateringowe dla szpitali), 44
usługi medyczne, usługi klinik medycznych, szpitale, świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi.
(111) 336585
(220) 2020 01 30
(210) 509612
(151) 2020 11 12
(441) 2020 06 22
(732)	ADAMOWSKI MACIEJ, WIRASZKA RAFAŁ RMC INVESTMENTS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HNP Healthy Nutrition Poland
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 przeciwutleniające suplementy, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, probiotyki
(suplementy), suplementy diety, mineralne suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety zawierające drożdże, 18 torby na ubrania, elastyczne torby
na odzież, torby na odzież sportową, torby podręczne na odzież
sportową, 24 etykiety tekstylne opisujące odzież, etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, metki z tkanin przyczepiane do odzieży,
25 ubrania codzienne, odzież ochronna zakładana na ubrania, kurtki [odzież], dzianina [odzież], odzież dziana, odzież gimnastyczna,
odzież treningowa, odzież sportowa, odzież wodoodporna, odzież
codzienna, odzież męska, opaski na głowę [odzież], odzież gotowa,
odzież narciarska, swetry [odzież], odzież przeciwdeszczowa, golfy
[odzież], paski [odzież].
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(111) 336586
(220) 2020 01 30
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 16
(732) ZDUNEK IRENA, Wyszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWIA WYSZKÓW SYLABA
(540)

(210) 509674

(591) czerwony, biały, niebieski, żółty, czarny, pomarańczowy
(531) 24.17.13, 26.01.04, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja muzyczna, komponowanie muzyki, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
(111) 336587
(220) 2020 02 05
(210) 509869
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 06
(732) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Polanica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hotel Bukowy Park
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 336588
(220) 2020 02 06
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 27
(732) SLAVIC DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVIC DIVISION
(540)

(210) 509945

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 336589
(220) 2020 02 12
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 23
(732)	GLABUS MACIEJ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Louis Cypher
(540)

(210) 510129

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 04.01.04, 04.01.05, 27.03.02,

27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 09.03.16, 09.09.25, 09.07.25, 10.03.01
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe,
bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, buty do biegania, buty do boksu, buty skórzane, buty sportowe, chustki (apaszki), ciepła bielizna (z długim rękawem i długimi nogawkami), czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki
sportowe, czapki jako nakrycie głowy, czapki dziane, czapki sportowe,
cylindry, czapki z daszkiem, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, damskie luźne topy, długie kimona, długie kurtki, dresy ortalionowe, dresy
wiatroszczelne, eleganckie spodnie, fraki, garnitury męskie, garnitury
w sportowym stylu, golfy, grube kurtki, kamizelki, kamizelki (bezrękawniki), kapelusze, kąpielówki, kimona, kombinezony, kominiarki, komplety do biegania, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów,
koszule eleganckie, koszule sportowe, koszule z kołnierzykiem, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów, koszulki do biegania, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, krawaty, koszulki
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukiem, krótkie
spodnie, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki jako odzież sportowa, kurtki motocyklowe, kurtki przeciwwiatrowe, kurtki sportowe,
kurtki wiatroszczelne, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, marynarki do garniturów, obuwie, odzież, odzież
do sztuk walki, odzież do uprawiania zapasów, odzież męska, odzież
sportowa, odzież w stylu sportowym, paski, pasy do przechowywania
pieniędzy, piżamy, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, pulowery, rękawice motocyklowe, rękawiczki,
rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki z palcami,
spodenki bokserskie, spodenki, smokingi, spodenki kąpielowe, spódnico-spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie sportowe, spodnie
sportowe wchłaniające wilgoć, staniki sportowe, stroje do sportów walki, stroje sportowe, swetry polo, swetry rozpinane, szale, szaliki, szorty,
T-shirty z krótkim rękawem, termoaktywne nakrycia głowy, topy sportowe do rozgrzewki, ubiory do uprawiania sztuk walki, wiatrówki.
(111) 336590
(220) 2020 02 17
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732)	NAZARUK JERZY, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA NAZARUK
(540)

(210) 510210

(531) 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, lądowe pojazdy i środki transportu, pasażerskie pojazdy
mechaniczne, pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 35 prowadzenie: salonu sprzedaży pojazdów, w tym motocykli i samochodów
nowych i używanych, sklepu z częściami zamiennymi nowymi i używanymi do pojazdów, pośrednictwa sprzedaży pojazdów i ich części,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, wynajem nieruchomości i majątku, 37
obsługa, naprawa, czyszczenie, mycie i konserwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi, zespołów napędowych pojazdów, 39 wynajmowanie: pojazdów, garaży, magazynów, miejsc parkingowych,
powierzchni na salony samochodowe i sklepy.
(111) 336591
(220) 2020 02 17
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 04
(732)	NAZARUK JERZY, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grupa Nazaruk

(210) 510211
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(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów,
lądowe pojazdy i środki transportu, pasażerskie pojazdy mechaniczne,
pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, pojazdy dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 35 prowadzenie: salonu sprzedaży
pojazdów, w tym motocykli i samochodów nowych i używanych, sklepu
z częściami zamiennymi nowymi i używanymi do pojazdów, pośrednictwa sprzedaży pojazdów i ich części, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie wycen, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, wynajem nieruchomości
i majątku, 37 obsługa, naprawa, czyszczenie, mycie i konserwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi, zespołów napędowych pojazdów, 39
wynajmowanie: pojazdów, garaży, magazynów, miejsc parkingowych,
powierzchni na salony samochodowe i sklepy.

(111) 336592
(220) 2020 03 09
(151) 2020 10 10
(441) 2020 05 18
(732)	GORYL JAN STANISŁAW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKORADCY
(540)

(210) 511222

(591) szary, zielony, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii, urządzenia
do gromadzenia i stosowania energii elektrycznej, kolektory elektryczne, 11 instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, piece słoneczne,
pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne, urządzenia do ogrzewania, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 37 wykonywanie izolacji budynków, wykonywanie termoizolacji budynków,
instalowanie i naprawa instalacji fotowoltaicznych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, 41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, usługi związane
ze sportem i kulturą, usługi edukacyjne, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi związane z organizacją imprez sportowych
i kulturalnych, 42 doradztwo budowlane, wykonywanie audytów
energetycznych, badania techniczne w zakresie zastosowania technologii ekologicznych, badania techniczne w zakresie zastosowania
odnawialnych źródeł energii, doradztwo w zakresie doboru urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, certyfikowanie towarów i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii.
(111) 336593
(220) 2020 03 10
(151) 2020 10 09
(441) 2020 04 20
(732) KAMIŃSKA JULIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spiękniej HAIR & MAKEUP
(540)

(210) 511274

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała,
sprzedaż kosmetyków do makijażu, 44 aromaterapia, depilacja woskiem, usługi fryzjerskie, wizaż, manicure-pedicure, masaż, salony
piękności, tatuowanie, usługi saun, usługi solariów, usługi wizażystki.
(111) 336594
(220) 2020 03 11
(210) 511309
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) smak beztroski
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.
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(111) 336595
(220) 2020 03 11
(210) 511310
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) robimy klimat
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.
(111) 336596
(220) 2020 03 16
(210) 511548
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 25
(732) MAURISSE EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOsepte 65
(540)

(591) ciemnoróżowym, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu.
(111) 336597
(220) 2020 03 23
(210) 511786
(151) 2020 10 12
(441) 2020 05 11
(732) RUCIŃSKA DAGMARA, Michałowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ja, Nauczyciel’ka
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie tradycyjne, kształcenie
z wykorzystaniem Internetu, tworzenie i opracowywanie e-materiałów
pomocniczych niebędących podręcznikami i książkami z zakresu edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie prowadzenia praktyk pedagogicznych i opiekuńczych, nauczanie indywidualne, pokazy praktyczne
w zakresie kształcenia, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi
w zakresie nauczania i wychowania przedszkolnego, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi kształcenia ogólnego w zakresie szkoły
podstawowej, usługi edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną, usługi edukacyjne świadczone dla osób wymagających
specjalnej opieki, usługi kształcenia ogólnego dla branżowej oraz specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy, usługi kształcenia ogólnego
w zakresie szkoły policealnej, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty i nauczania, usługi w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, usługi w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością.
(111) 336598
(220) 2020 04 10
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732)	GORODO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GoRODO
(540)

(210) 512456

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie przetwarzania danych, 45 doradztwo prawne, dostarczanie
informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, licencjonowanie baz danych, licencjonowanie technologii, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi.
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(111) 336599
(220) 2020 04 14
(210) 512493
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 17
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 336600
(220) 2020 04 15
(210) 512532
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) SZUMIGAJ TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SERIMANEA
(510), (511) 24 pościel, poszewki na poduszki, poszewki na kołdry,
bielizna pościelowa i koce, kołdry, baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, moskitiery, kocyki dla niemowląt [rożki],
ręczniki, rękawice do mycia, pokrowce na termofory, tekstylne chusteczki do nosa, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, dekoracje ścienne z tkanin, 25 odzież damska, odzież męska
i dziecięca, odzież sportowa, odzież turystyczna, bielizna, bielizna
kąpielowa, stroje kąpielowe, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, obuwie, klapki, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu następujących towarów: organizery materiałowe na zabawki,
gry i zabawki dla dzieci, artykuły higieniczne dla dzieci i niemowląt,
kosmetyki i środki do pielęgnacji dzieci i niemowląt, książki, plakaty,
obrazki, lampy oświetleniowe, nosidła, chusty, otulacze, pościel, poszewki na poduszki, poszewki na kołdry, bielizna pościelowa i koce,
kołdry, baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce,
moskitiery, kocyki dla niemowląt [rożki], ręczniki, rękawice do mycia, pokrowce na termofory, tekstylne chusteczki do nosa, artykuły
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, dekoracje ścienne
z tkanin, odzież damska i męska i dziecięca, odzież sportowa, odzież
turystyczna, bielizna, bielizna kąpielowa, stroje kąpielowe, nakrycia
głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, obuwie, klapki.
(111) 336601
(220) 2020 04 15
(210) 512545
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DYSPENSARIUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej
w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia,
produktów konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów
kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych
i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków
eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konop-

nych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej
żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych,
kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/
lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie
badań naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, udzielanie porad z zakresu
prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe
w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie terapii manualnej i aromaterapii.

(111) 336602
(220) 2020 04 16
(210) 512578
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732) MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oh!so kiddy
(540)

(591) różowy
(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi public relations, publikowanie materiałów i/lub tekstów reklamowych, w tym on-line, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej
online dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej, w tym
w Internecie i innych sieciach komputerowych, usługi handlu on-line
w odniesieniu do licytacji elektronicznych i/lub oceny on-line z tym
związane, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, gromadzenie danych dla osób trzecich, skomputeryzowane usługi w zakresie
składania zamówień on-line, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych, sporządzanie zestawień statystycznych, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line dla
osób trzecich, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
w tym przez sklepy on-line, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
w tym usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, obsługa rynków
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, administrowanie sprzedażą, dostarczanie pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów i/lub usług, usługi zarządzania
sprzedażą i bazą klientów, usługi zarządzania reklamą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi handlu on-line
w odniesieniu do licytacji elektronicznych i/lub oceny on-line z tym
związane, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, informacje na temat sprzedaży produktów i/lub usług, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i/lub organizacja usług
sprzedaży detalicznej, administrowanie i/lub organizacja usług
sprzedaży hurtowej, administrowanie i/lub organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej,
w tym handlowej, administrowanie działalności gospodarczej, w tym
handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i/lub prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności go-
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spodarczej, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży
towarów i/lub usług, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, obsługa programów lojalnościowych, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów i/lub usług, usługi pośrednictwa i/lub doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i/lub świadczenia usług, usługi udostępniania platformy internetowej, za pomocą
której osoby trzecie mają możliwość oferować i/lub zaopatrywać się
w towary i/lub usługi, zawierać umowy i realizować zamówienia handlowe, prowadzenie internetowej platformy sprzedaży towarów i/
lub usług, opracowywanie i/lub uaktualnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja
ulotek promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja prospektów promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja broszur promocyjnych, reklamowych i/lub marketingowych, dystrybucja próbek promocyjnych, reklamowych i/lub
marketingowych, redagowanie i tworzenie tekstów reklamowych i/
lub sponsorowanych, usługi aukcji dla osób trzecich, aukcje publiczne, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi umożliwiania
transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży
i zakupu towarów i/lub usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, usługi porównywania cen, usługi
w zakresie porównywania i/lub omawiania produktów i/lub usług,
organizowanie wystaw i/lub targów dla celów handlowych i/lub reklamowych, gromadzenie informacji i/lub badania odnoszące się
do działalności gospodarczej, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów i/lub usług na rzecz
osób trzecich, badania rynku i/lub opinii publicznej, usługi sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej i/lub
usługi sprzedaży wysyłkowej świadczone on-line w zakresie takich
artykułów jak: odzież, dodatki odzieżowe, obuwie, torebki, torby,
plecaki, walizki, zabawki dla dzieci, gry dla dzieci, aspiratory do nosa,
nawilżacze do powietrza, oczyszczacze do powietrza, termometry
do pomiaru temperatury ciała, gryzaki, smoczki, otulacze, śpiworki,
artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, pościel, poduszki, materace, kocyki, kocyki dziecięce, namioty, w tym namioty zabawkowe,
tekstylia, w tym tekstylia domowe, wózki dla dzieci, akcesoria
do wózków dziecięcych, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, łóżeczka dla dzieci, kojce, nosidełka, chusty do noszenia, leżaczki i bujaki dla dzieci, kołyski i kosze Mojżesza, pojemniki do przechowywania żywności, rowery, rowery dziecięce, butelki, butelki dla
dzieci, książki dla dzieci, chodziki dla dzieci, szelki do prowadzenia
dzieci, artykuły sportowe, meble i/lub huśtawki, meble i/lub huśtawki dla dzieci, karuzele dla dzieci, szelki bezpieczeństwa do pojazdów
do przypinania korpusów wózków dziecięcych, bramki zabezpieczające dla niemowląt i/lub dzieci, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, zaślepki do gniazdek elektrycznych, zestawy naukowe dla dzieci w tym w postaci urządzeń dydaktycznych,
elektryczne podgrzewacze do butelek, sterylizatory do butelek i/lub
smoczków, maty dla dzieci, dywany, monitor oddechu, urządzenia
do monitorowania niemowląt i/lub dzieci, detektory do zastosowań
medycznych, oświetlenie dekoracyjne, dekoracje ścienne tekstylne
oraz nietekstylne, lampki, projektory muzyczne, laktatory, naczynia,
sztućce, bidony, termosy, śliniaki, krzesełka do karmienia dla dzieci,
poduszki do karmienia, akcesoria dziecięce do auta, kosmetyki, perfumy, preparaty toaletowe, kosmetyki dla dzieci, puder dla niemowląt, oliwki dla niemowląt, szampony, żele, balsamy, kremy do opalania, kremy do opalania dla niemowląt i/lub dzieci, chusteczki,
chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia,
płyny i pianka do kąpieli dla dzieci, chusteczki pielęgnacyjne, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, nielecznicze kremy dla niemowląt i/lub dzieci, kolorowe kosmetyki dla dzieci,
waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, mydło, preparaty do mycia i/lub pielęgnacji twarzy i/lub ciała, płyny i/lub kremy do pielęgnacji twarzy i/lub ciała, środki do pielęgnacji włosów, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, świece zapachowe, termometry
do użytku medycznego, wiszące karuzele dla dzieci, nosidełka dla
niemowląt, chusty do noszenia niemowląt, szelki do prowadzenia
dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka i/lub koszyki dla niemowląt, kojce, leżaczki dziecięce typu bujaki, urządzenia zamykająco-zabezpieczające, maty antypoślizgowe, artykuły higieniczne, artykuły spożywcze, meble, urządzenia elektroniczne, urządzenia elektroniczne,
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urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni i/lub
domu, artykuły papiernicze, materiały piśmiennicze, książki, płyty
CD, płyty DVD, usługi sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej, usługi
sprzedaży detalicznej i/lub usługi sprzedaży wysyłkowej świadczone
on-line dla towarów z takich dziedzin jak: przemysłu, mebli, kosmetyków, pielęgnacji i urody, higieny, elektroniki, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, gospodarstwa domowego, artykułów dla dzieci,
gier i zabawek, artykułów dla rodziców, artykułów dla mamy, artykułów dla taty, edukacji, nauki, sportu, rekreacji, rozrywki, chemii gospodarczej, przyrządów i artykułów do opieki nad niemowlętami
i dziećmi, pomoc w zakupie towarów i/lub usług, pomoc w zaopatrywaniu w towary i/lub usługi na rzecz osób trzecich, gromadzenie
na rzecz osób trzecich wszystkich wymienionych wyżej towarów
umożliwiające nabywcom ich ogląd, wybór i wygodny zakup, w tym
on-line, prezentacja produktów za pośrednictwem wszelkich środków przekazu, mająca na celu ich sprzedaż detaliczną i/lub hurtową
i/lub wysyłkową, doradztwo i konsultacje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, usługi edukacyjne, usługi
szkoleniowe, kształcenie, usługi rozrywkowe, działalność kulturalna,
pisanie i/lub publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, tworzenie i opracowywanie podcastów, produkcja nagrań audio, produkcja nagrań wideo,
produkcja nagrań audiowizualnych, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, usługi pisania tekstów, usługi pisania blogów, usługi
przygotowania tekstów do publikacji, redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, przygotowanie, organizowanie i/lub prowadzenie konkursów za pośrednictwem Internetu, publikowanie fotografii, wydawanie katalogów,
usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i/
lub czasopism, organizowanie szkoleń i/lub konferencji, udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, doradztwo i/lub konsultacje dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 336603
(220) 2020 04 16
(210) 512591
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) VIRTUAL GROUP GRZEGORZ KOZAK I TOMASZ REJMAN
SPÓŁKA JAWNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) virtual people kreowanie e-wizerunku
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing internetowy, marketing ukierunkowany,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, planowanie strategii
marketingowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań
video do celów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi agencji reklamowych,
usługi marketingowe, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy graficznej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
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doradztwo biznesowe, 41 doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenia biznesowe, organizowanie szkoleń biznesowych,
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 42 tworzenie stron
internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, projektowanie logo
w celu tworzenia tożsamości firm.

(540)

(111) 336604
(220) 2020 04 16
(210) 512595
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732) VIRTUAL GROUP GRZEGORZ KOZAK I TOMASZ REJMAN
SPÓŁKA JAWNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tan EXPERT
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do sztucznego opalania, preparaty kosmetyczne do samoopalania, farby do ciała (kosmetyczne), 11 urządzenia
do opalania się, 41 usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkoleń), 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne.
(111) 336605
(220) 2020 04 17
(210) 512619
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732)	LIPID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASCOLIP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe,
suplementy diety, kosmetyki do celów leczniczych zawierające witaminę C.

(591) biały, czerwony, srebrny, szary, czarny
(531) 07.01.08, 19.07.01, 26.11.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 336608
(220) 2020 04 17
(210) 512637
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE CYTRYNA
NADZOROWANA
PRODUKCJA
WYKONANA
METODAMI
RZEMIEŚLNICZYMI
(540)

(111) 336606
(220) 2020 04 17
(210) 512625
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732)	NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blockchain neXt
(540)

(591) czarny, jasnopomarańczowy, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 42 projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania
komputerowego, projektowanie graficzne.
(111) 336607
(220) 2020 04 17
(210) 512635
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) POLSKI KAPITAŁ

(591) biały, brązowy, czerwony, czarny, szary, srebrny,
pomarańczowy, ciemnozielony, żółty, jasnożółty, beżowy
(531) 05.07.12, 24.03.01, 02.09.14, 06.07.25, 25.01.15, 26.11.03,
19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe /napoje/, wódki.
(111) 336609
(151) 2020 11 02

(220) 2020 04 17
(441) 2020 07 13

(210) 512639
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(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE WIŚNIA
Z BRANDY WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
NADZOROWANA PRODUKCJA
(540)
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(111) 336611
(220) 2020 04 21
(210) 512738
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Orla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPIROWANY NATURĄ PUSZCZY SPECJAŁ BIAŁOWIESKI
MOCNY
(540)

(531) 05.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 26.11.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, szary, zielony,
ciemnoczerwony
(531) 05.07.16, 02.09.14, 06.07.25, 24.03.01, 26.11.03, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódki.
(111) 336610
(220) 2020 04 17
(210) 512641
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKI RZEMIEŚLNICZE WÓDKA BIO
ALKOHOLE KRAFTOWE WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
NADZOROWANA PRODUKCJA
(540)

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, szary, zielony, żółty
(531) 05.07.02, 06.07.25, 02.09.14, 24.03.01, 26.11.03, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.

(111) 336612
(220) 2020 06 01
(210) 512756
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) MALITA JUSTYNA, ALTUCCINI THOMAS GARDEN LAB
SPÓŁKA CYWILNA, Jasionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TALPAX
(510), (511) 1 nawozy organiczne, 5 preparaty chemiczne do zwalczania szkodników.
(111) 336613
(220) 2020 04 22
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732)	EXIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXIM tours
(540)

(210) 512758

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17,
01.03.12, 05.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach jak afisze papierowe, koperty, zakładki papierowe do książek, publikacje drukowane, 35 usługi w zakresie reklamy
i promocji oferty turystycznej osób trzecich, produktów i imprez
turystycznych, usługi w zakresie marketingu i promocji, powielanie
materiałów reklamowych i przygotowanie katalogów reklamowych,
zgromadzenie towarów i produktów osób trzecich w branży turystyki i sprzętu sportowego i rekreacyjnego, a także książek, map,
katalogów, odzieży turystycznej i sportowej, nakryć głowy, neseserów, toreb, plecaków i innych artykułów przemysłowych, w celu zapewnienia nabywcom dogodnych warunków zapoznania się z ofertą
i dokonywania zakupu, pośrednictwo w transakcjach handlowych,
36 pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych i zdrowotnych, pośrednictwo finansowo-kredytowe, 39 usługi
z zakresu organizowania turystyki i wypoczynku, prowadzenie biur
podróży, usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży
w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, wyjazdowej i przyjazdowej, usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży biletów
na transport ludzi i towarów środkami komunikacji lotniczej, kolejowej i samochodowej przewoźników polskich i obcych w komunikacji
krajowej i zagranicznej, organizacja przewozów grupowych i indywidualnych wszelkimi środkami transportu, wynajem samochodów,
informacja o usługach turystycznych, usługi internetowe w zakresie
rezerwacji i sprzedaży biletów i miejsc na imprezy turystyczne, 41
organizacja i obsługa konferencji, zjazdów-wraz z imprezami towarzyszącymi, 43 usługi hotelarskie, gastronomiczne, zaopatrywanie
w żywność, rezerwacje hotelowe.
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(111) 336614
(220) 2020 04 23
(210) 512811
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓJNE PRZYWÓDZTWO
(540)

(111) 336616
(220) 2020 04 23
(210) 512816
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H humanites
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 07.03.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizowania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach organizacji zbiórek
funduszy z przeznaczeniem na rzecz wsparcia rozwoju młodego
pokolenia, budowania relacji w rodzinie oraz pomocy społecznej, 41
organizacja szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych.
(591) szary, biały, niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.01.01, 26.04.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(111) 336615
(220) 2020 04 23
(210) 512813
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H humanites SPÓJNE PRZYWÓDZTWO CZŁOWIEK
I TECHNOLOGIA
(540)

(111) 336617
(220) 2020 04 23
(210) 512819
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 07
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APLO humanites AKADEMIA PRZYWÓDZTWA LIDERÓW
OŚWIATY
(540)

(591) zielony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizowania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach organizacji zbiórek
funduszy z przeznaczeniem na rzecz wsparcia rozwoju młodego
pokolenia, budowania relacji w rodzinie oraz pomocy społecznej, 41
organizacja szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych.
(111) 336618
(220) 2020 04 23
(210) 512820
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) FUNDACJA HUMANITES-SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dwie godziny DLA RODZINY
(540)

(591) szary, biały, niebieski, jasnoniebieski, zielony, jasnozielony
(531) 02.09.25, 02.03.01, 26.04.08, 26.03.03, 26.04.14, 27.05.01,
27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).

(591) czarny, granatowy, błękitny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.01
(510), (511) 35 przygotowywanie, opracowywanie i prowadzenie
kampanii społecznych, mających na celu zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie relacji rodzinnych, 41 edukacja, kształcenie
i informowanie w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie relacji rodzinnych, publikowanie on-line elektronicznych książek,
czasopism, artykułów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 336619
(220) 2020 04 27
(210) 512858
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 31
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kierunek ECO
(540)

(591) biały, zielony
(531) 03.07.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 perfumeryjne (produkty-), olejki eteryczne, kosmetyki, 9
magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki do zapisu, nośniki cyfrowych danych wideo, danych obrazowych i/lub danych dźwiękowych, zabawki elektryczne i elektroniczne, o ile zostały ujęte w klasie
9, podkładki pod myszki, okulary, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, elektroniczne bilety
wstępu, bilety i karty pokładowe, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, mapy, katalogi, druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pisma informacyjne (dla osób
trzecich), albumy do kolorowania, kalendarze, książki, przybory szkolne, bilety wstępu, bilety i karty pokładowe w postaci drukowanej, nalepki, naklejki [artykuły papeteryjne], znaczki pocztowe, papier do pisania [listowy], chorągiewki papierowe, serwetki stołowe papierowe,
afisze, plakaty, karty pocztowe, fotografie, materiały biurowe,, 21 kubki, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła
stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, ujęte w klasie 21, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, maski na oczy do spania, fartuchy
[odzież], opaski na głowę, pulowery, koszulki z krótkim rękawem,
mundury, poszetki, 35 wprowadzanie na rynek usług transportowych
poprzez marketing, reklamę a także pośredniczenie i podpisywaniu
umów dotyczących wykorzystywania usług transportowych, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna kosmetyków
i artykułów toaletowych prowadzona w sklepach, usługi agencji reklamowych, organizacja targów, wystaw w celach reklamowych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam
prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], usługi marketingu i promocji, prezentacje produktów, badania rynkowe, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie usług w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierżawa maszyn
i urządzeń biurowych z wyłączeniem komputerów, obsługa programów lojalnościowych, programy motywacyjne, pozyskiwanie stałych
klientów i pracowników poprzez działania promocyjne i reklamowe,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, działalność
w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficzna, łączność telefoniczna, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie sprzętu do przesyłania
informacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmisji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci,
przekaz informacji on-line, poczta elektroniczna, działalność portali
internetowych, telekomunikacja w związku z podróżami, transportem powietrznym i lotnictwem, dostarczanie wiadomości elektronicznych i danych dotyczących sprzedaży biletów lotniczych, przesyłanie danych i dokumentów w postaci elektronicznej
za pośrednictwem terminali komputerowych z bazy danych wspomaganej komputerowo, do celów służbowych, przesyłanie wiadomości w postaci elektronicznej w odniesieniu do rezerwacji lotów,
odpraw lotniczych i kontroli wejść na pokład samolotów, wydawanie
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biletów elektronicznych, mianowicie elektroniczna transmisja danych
dotyczących wydawania biletów i udostępniania danych w systemach i bazach danych rezerwacji przelotów lotniczych, 39 transport,
transport pasażerski, transport powietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka
transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, organizowanie transportu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego,
wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport i dostawy towarów, transport pasażerów, zwierząt i ładunków, dostarczanie informacji dotyczących transportu,
usługi transportu pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie transportu, usługi w zakresie linii lotniczych
i transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu
towarów, usługi w zakresie transportu towarów, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane
z transportem towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo
frachtowe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, transport
drogowy pasażerów, pasażerski transport samochodowy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi linii
lotniczych w zakresie transportu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, transport
i składowanie, transport i składowanie towarów, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi w zakresie cargo i frachtu, obsługa
ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji frachtowych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc
na podróż, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), agencje
podróży, eskortowanie podróżnych, informacje i doradztwo dotyczące podróży, także w Internecie, wydawanie elektronicznych biletów
podróżnych, organizacja transportu na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwowanie miejsc na wycieczki, usługi realizacji,
mianowicie frankowanie przesyłek pocztowych, usługi informacyjne
na temat transportu, doradztwo za pomocą gorącej linii lub centrum
telefonicznego w dziedzinie turystyki (podróży), transportu i magazynowania, indywidualne dla klienta zestawianie towarów (komisjonowanie) w dziedzinie logistyki transportu, usługi logistyczne w sektorze transportu z zakresu transakcji w ramach handlu elektronicznego
(realizacja elektroniczna), 41 usługi nauczenia, kształcenia, szkolenia,
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego oraz obsługi naziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie gier
i konkursów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane z konkursami, 42
usługi komputerowe, programowania, informatyki, usługi związane
z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, hosting, usługi techniczne z zakresu transakcji w ramach handlu elektronicznego (realizacja elektroniczna), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
restauracyjne na terenie lotnisk lub dworców, usługi świadczone
przez restauracje, restauracje samoobsługowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hotele,
hostele i pensjonaty, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie,
hotele, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, mieszkań na pobyt czasowy, pensjonatów, mieszkań dla turystów, usługi turystyczne, usługi pośredników turystycznych, agentów
turystycznych w zakresie rezerwacji noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, wypożyczanie mebli, usługi informacyjne w odniesieniu
do wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 336620
(220) 2020 04 27
(210) 512859
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 31
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECO
(540)

(591) biały, zielony
(531) 03.07.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 perfumeryjne (produkty-), olejki eteryczne, kosmetyki, 9
magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki do zapisu, nośniki cyfrowych danych wideo, danych obrazowych i/lub danych dźwiękowych,
zabawki elektryczne i elektroniczne, o ile zostały ujęte w klasie 9, podkładki pod myszki, okulary, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, elektroniczne bilety wstępu,
bilety i karty pokładowe, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, mapy, katalogi, druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pisma informacyjne (dla osób trzecich), albumy
do kolorowania, kalendarze, książki, przybory szkolne, bilety wstępu,
bilety i karty pokładowe w postaci drukowanej, nalepki, naklejki [artykuły papeteryjne], znaczki pocztowe, papier do pisania [listowy], chorągiewki papierowe, serwetki stołowe papierowe, afisze, plakaty, karty
pocztowe, fotografie, materiały biurowe,, 21 kubki, nieprzetworzone
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, ujęte w klasie 21,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory kuchenne
lub do gospodarstwa domowego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
maski na oczy do spania, fartuchy [odzież], opaski na głowę, pulowery,
koszulki z krótkim rękawem, mundury, poszetki, 35 wprowadzanie
na rynek usług transportowych poprzez marketing, reklamę a także pośredniczenie i podpisywaniu umów dotyczących wykorzystywania
usług transportowych, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów na stacjach paliw,
sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w sklepach, usługi agencji reklamowych, organizacja targów,
wystaw w celach reklamowych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi
marketingu i promocji, prezentacje produktów, badania rynkowe,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie usług w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych z wyłączeniem komputerów, obsługa programów lojalnościowych, programy
motywacyjne, pozyskiwanie stałych klientów i pracowników poprzez
działania promocyjne i reklamowe, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficzna, łączność telefoniczna, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie
sprzętu do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmisji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci, przekaz informacji on-line, poczta elektroniczna,
działalność portali internetowych, telekomunikacja w związku z podróżami, transportem powietrznym i lotnictwem, dostarczanie wiadomości elektronicznych i danych dotyczących sprzedaży biletów lotniczych,
przesyłanie danych i dokumentów w postaci elektronicznej za pośrednictwem terminali komputerowych z bazy danych wspomaganej komputerowo, do celów służbowych, przesyłanie wiadomości w postaci
elektronicznej w odniesieniu do rezerwacji lotów, odpraw lotniczych
i kontroli wejść na pokład samolotów, wydawanie biletów elektronicznych, mianowicie elektroniczna transmisja danych dotyczących wydawania biletów i udostępniania danych w systemach i bazach danych rezerwacji przelotów lotniczych, 39 transport, transport pasażerski,
transport powietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, organizowanie transportu powietrznego,
wynajmowanie transportu kolejowego, wynajmowanie transportu dro-

gowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport i dostawy towarów, transport pasażerów, zwierząt i ładunków, dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi transportu pojazdami silnikowymi,
profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi
konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane
z transportem, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie transportu, usługi w zakresie linii
lotniczych i transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie
transportu towarów, usługi w zakresie transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane
z transportem towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo
frachtowe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, transport drogowy pasażerów, pasażerski transport samochodowy, autobusowe
usługi transportowe, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi linii lotniczych
w zakresie transportu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, transport i składowanie,
transport i składowanie towarów, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi w zakresie cargo i frachtu, obsługa ładunków i usługi
frachtowe, usługi agencji frachtowych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego,
usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc na podróż, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), agencje podróży, eskortowanie podróżnych, informacje i doradztwo dotyczące podróży, także w Internecie, wydawanie elektronicznych biletów podróżnych, organizacja
transportu na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwowanie miejsc na wycieczki, usługi realizacji, mianowicie frankowanie
przesyłek pocztowych, usługi informacyjne na temat transportu, doradztwo za pomocą gorącej linii lub centrum telefonicznego w dziedzinie turystyki (podróży), transportu i magazynowania, indywidualne dla
klienta zestawianie towarów (komisjonowanie) w dziedzinie logistyki
transportu, usługi logistyczne w sektorze transportu z zakresu transakcji
w ramach handlu elektronicznego (realizacja elektroniczna), 41 usługi
nauczenia, kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy
i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego oraz obsługi naziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane
z konkursami, 42 usługi komputerowe, programowania, informatyki,
usługi związane z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, hosting, usługi techniczne z zakresu transakcji w ramach handlu elektronicznego (realizacja elektroniczna), 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi restauracyjne na terenie lotnisk lub dworców, usługi
świadczone przez restauracje, restauracje samoobsługowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, mieszkań na pobyt czasowy, pensjonatów, mieszkań dla turystów, usługi turystyczne, usługi pośredników turystycznych,
agentów turystycznych w zakresie rezerwacji noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
na posiedzenia zarządu, wypożyczanie mebli, usługi informacyjne
w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 336621
(220) 2020 04 28
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) OLEBA KAMIL, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVISIBLE
(540)

(210) 512915

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 336622
(220) 2020 04 28
(210) 512946
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) JAGODZIŃSKA ALEKSANDRA HORECA PROSPERITY,
Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A AUTENTYK kuchnia i ludzie
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 26.01.01, 26.01.10,
26.01.16, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, usługi osobistych kucharzy, bary szybkiej obsługi (snack-bary).
(111) 336623
(220) 2020 06 10
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732)	ŁYSOŃ-WIKTOR KATARZYNA, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HONEY THERAPY
(540)

(210) 514637

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne.
(111) 336624
(220) 2020 06 03
(210) 514306
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 20
(732) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOSEBA… KAWA PEŁNA ŻYWIOŁÓW
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa liofilizowana, kawa niepalona, kawa w postaci całych ziaren, kawa rozpuszczalna, kapsułki
z kawą, torebki z kawą, kawa w formie parzonej, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 reklama i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: kawy,
kawy mielonej, kawy liofilizowanej, kawy niepalonej, kawy w postaci
całych ziaren, kawy rozpuszczalnej, kapsułek z kawą, torebek z kawą,
kawy w formie parzonej, gotowej kawy i napojów na bazie kawy, 43
kawiarnie, usługi barów kawowych, cukiernie, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(111) 336625
(220) 2020 04 28
(210) 512973
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732)	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, żółty, ciemnożółty, niebieski,
ciemnoniebieski, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 06.01.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.15, 06.01.04
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(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, w tym nawozy organiczne, nawozy mineralne, nawozy mineralno-organiczne, nawozy jednoskładnikowe, nawozy wieloskładnikowe, 35 sprzedaż produktów
nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych
powiązanych z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych,
sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie
reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży produktów nawozów,
preparatów. środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem w celach handlowych, organizacja wystaw, targów
w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 336626
(220) 2020 04 27
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) PROŃCZUK PRZEMYSŁAW, Mońki (PL);
PROŃCZUK JOANNA, Mońki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURCZAK Nadbiebrzański
(540)

(210) 512841

(591) brązowy, biały, czerwony, zielony, szary
(531) 29.01.15, 03.07.03, 06.07.08, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11,
27.05.17
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336627
(220) 2020 04 24
(210) 512844
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, żółty, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 29.01.13
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze
do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające,
kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, kosmetyki
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do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi
do twarzy, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny
do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci,
mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające,
żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy,
żele do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony,
5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, borowina
lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone
chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem
farmaceutycznym, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma do żucia odświeżająca
oddech do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające,
jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie,
herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych,
leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania
ust, płyny do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk,
lecznicze płyny pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła,
płyny lecznicze do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń,
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne
do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony, środki
uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła
do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
żywność dla niemowląt.

(111) 336628
(220) 2020 04 24
(210) 512846
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 08
(732) SZULFER BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZUL-FAIR
(510), (511) 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, windykacja, windykacja
należności i odzyskiwanie długów, 45 usługi prawne.
(111) 336629
(220) 2020 04 27
(210) 512855
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) WENDT ALEKSANDRA AWW GROUP, Krynica Morska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILITARY GYM WEAR MILITARY STREET WEAR MG MM XX

(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, dzianiny elastyczne na odzież sportową, etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, materiały tekstylne tkane
do produkcji artykułów odzieżowych, materiały tekstylne do produkcji odzieży, materiały do produkcji odzieży, materiał dżersejowy
do odzieży, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, tekstylia
używane jako podszewki do odzieży, tekstylne podszewki do odzieży, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, tkanina
do produkcji odzieży wierzchniej dla kobiet, tkaniny do użytku jako
podszewki do odzieży, tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży,
tkaniny elastyczne na odzież, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży,
tkaniny tekstylne do użytku w produkcji odzieży sportowej, tkaniny
tekstylne w belach do użytku w produkcji odzieży, 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, body [odzież], chusty [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć głowy, daszki [odzież], dolne części ubrań [odzież],
duże luźne kaptury [odzież], dzianina [odzież], golfy [odzież], kieszenie do odzieży, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież],
komplety do joggingu [odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież],
odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla rowerzystów,
odzież do biegania, odzież dla kolarzy, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do sztuk walki, odzież do spania, odzież do uprawiania
zapasów, odzież do uprawiania judo, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca, odzież modelująca, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież rekreacyjna, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież surfingowa, odzież
taneczna, odzież tkana, odzież treningowa, odzież triatlonowa,
odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelna,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież
wierzchnia dla pań, odzież wodoodporna, odzież wojskowa z khaki,
opaski na biust [odzież], opaski na szyję [części odzieży], opaski na głowę [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], paski materiałowe [odzież], pasy przez ramię do odzieży, pikowane kurtki [odzież],
poszetki [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], ramiączka do biustonoszy [części odzieży], rękawiczki jako odzież, rękawiczki [odzież],
skóra (odzież ze-), spodnie do joggingu [odzież], szaliki [odzież], szorty
[odzież], topy [odzież], wstawki do bielizny [części odzieży], wstawki
do kostiumów kąpielowych [części odzieży], wstawki do skarpetek
stopek [części odzieży], wstawki do trykotów [części odzieży].
(111) 336630
(220) 2020 04 27
(210) 512869
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) Bilot Oyj, Helsinki (FI)
(540) (znak słowny)
(540) BILOT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy
[hardware], programy komputerowe, zapisane i do pobrania, programy sterujące komputerowe, nagrane, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu
relacjami z klientem, oprogramowanie komputerowe do planowania
zasobów przedsiębiorstwa (ERP), oprogramowanie komputerowe zapewniające zintegrowane procesy zarządzania danymi biznesowymi
za pomocą łączenia informacji z różnych baz danych i prezentowania ich na interfejsie przyjaznym dla użytkownika, oprogramowanie
komputerowe do użytku w zarządzaniu danymi stałymi, wywiadzie
gospodarczym, analizach, planowaniu biznesowym, ustalaniu cen,
zarządzaniu opłacalnością, handlu, zarządzaniu relacjami z klientami,
projektowaniu usług, rozwiązaniach w zakresie współpracy i przepływu pracy, interfejsach użytkownika, planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP), dużych zbiorach danych i na potrzeby Internetu rze-
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czy, 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo w zarządzaniu w działalności gospodarczej w zakresie strategii, procesów biznesowych, marketingu,
sprzedaży, działania i projektowania produktów, w szczególności z wykorzystaniem modeli analitycznych i statystycznych do zrozumienia
i przewidywania trendów i zachowań konsumenckich, biznesowych
i rynkowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], analizy kosztów, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie w działalności gospodarczej i doradztwo
organizacyjne w dziedzinie zarządzania danymi stałymi, wywiadu gospodarczego, analiz, planowania, ustalania cen, zarządzania opłacalnością, handlu, zarządzania relacjami z klientem, projektowania usług,
rozwiązań w zakresie współpracy i przepływu pracy, interfejsów użytkownika i planowania zasobów przedsiębiorstwa, 42 projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, programowanie i wdrażanie oprogramowania, instalacje oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem
i używaniem oprogramowania komputerowego, rozwój i wdrażanie
oprogramowania, sprzętu komputerowego i rozwiązań technologicznych związanych ze stronami internetowymi do handlu elektronicznego, projektowanie, usługi konserwacyjne, ulepszanie i aktualizacja
oprogramowania do użytku w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa
i zarządzaniu relacjami z klientem, doradztwo dotyczące oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania relacjami z klientem, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do zarządzania relacjami z klientem, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa jako usługa [SaaS],
platforma jako usługa [PaaS], usługi w zakresie projektowania witryn
internetowych, hosting stron internetowych, projektowanie i rozwój
oprogramowania do automatyzacji procesów administracyjnych,
usługi digitalizacji zakupów, produkcji, sprzedaży i marketingu, usług,
łańcucha dostaw, eksploracja danych, usługi analityczne dotyczące
programów komputerowych, usługi chmury obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie serwerów
www, analizy systemów komputerowych, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja
fizyczna], usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 336631
(220) 2020 04 24
(210) 512879
(151) 2020 11 26
(441) 2020 08 10
(732) CHUDEK GRZEGORZ STAGE TEAM UK, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVOLVER BACKLINE HP .45
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 29.01.13, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.09, 27.05.17,
27.05.24, 23.03.25
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(510), (511) 41 wynajem instrumentów muzycznych, wypożyczanie
instrumentów muzycznych, wypożyczanie sprzętu audio.

(111) 336632
(220) 2020 04 24
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732)	HENCZEL ZOFIA FHU PINUS, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KROSLIFT
(540)

(210) 512887

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 wstawianie szkła i wstawianie szyb, szklenie okien,
usługi szklarskie, usługi szklenia budynków, usługi w zakresie montażu szkła płaskiego, usługi mechanicznego podnoszenia w przemyśle
budowlanym.
(111) 336633
(220) 2020 04 28
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732)	HELENIAK KAROL, Plewiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAMA.KO
(540)

(210) 512903

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, obuwie.
(111) 336634
(220) 2020 04 27
(210) 512922
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732)	HRYNIEWICZ ALEKSANDRA MIÓD MALINA, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miód Malina CATERING PUDEŁKOWY
(540)

(591) biały, ciemnobrązowy
(531) 05.07.08, 05.03.13, 05.03.15, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01,
29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi polegające na przygotowywaniu
i serwowaniu posiłków i napojów, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu
do zamawiającego (catering), usługi w zakresie cateringu żywności
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dietetycznej, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu
lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, usługi polegające na udostępnianiu witryny
internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania
i przechowywania posiłków i napojów oraz na udostępnianiu baz
danych zawierających przepisy i porady kulinarne, usługi doradcze
w dziedzinie gastronomii, usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców.

(111) 336635
(220) 2020 04 27
(210) 512926
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA CUD NATURY Z PIĄTNICY
(540)

(591) granatowy, zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 05.03.11, 05.03.14, 29.01.14
(510), (511) 5 koktajle białkowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze,
dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, napoje witaminizowane, odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, suplementy diety składające się z aminokwasów, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, suplementy węglowodanowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, napoje
na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, jogurty pitne, kefiry,
śmietana, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, napoje
na bazie jogurtu, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, mleko w proszku o różnych
smakach, do przyrządzania napojów, przeciery owocowe, przeciery
warzywne, koktajle mleczne, 32 soki, napoje na bazie orzechów i soi,
napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje typu smoothie, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje serwatkowe, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, mieszanki do sporządzana
napojów sorbetowych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do sporządzania napojów.
(111) 336636
(220) 2020 04 28
(210) 512937
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MARS
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nie, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy, cygaretki, cygara, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, bibułki papierosowe,
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
zapałki, artykuły do użytku z tytoniem.

(111) 336637
(220) 2020 04 28
(210) 512938
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mocne M
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nie, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy, cygaretki, cygara, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, bibułki papierosowe,
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
zapałki, artykuły do użytku z tytoniem .
(111) 336638
(220) 2020 04 28
(210) 512953
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIN
(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
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kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 336639
(220) 2020 04 28
(210) 512956
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) SZELĄGOWSKA KATARZYNA, Nieporęt (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LASH ME
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, kalendarze, kalendarze drukowane, 41 konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), nauczanie i szkolenia, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie
know-how [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie konferencji,
organizowanie wykładów, organizowanie konferencji edukacyjnych,
kongresy (organizowanie i prowadzenie-), organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursy
(organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie
drogą elektroniczną, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, rozrywka on-line, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony
internetowej, publikacja kalendarzy, 44 salony piękności, usługi salonów piękności, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody.
(111) 336640
(220) 2020 04 29
(210) 512960
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kompan-PLUS
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 24.17.01, 24.13.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy.
(111) 336641
(220) 2020 04 30
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOSEUM

(210) 512976
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(540)

(591) szary, czerwony, brązowy, biały, czarny, żółty, beżowy
(531) 02.01.02, 02.01.08, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 9 nagrania wideo, nagrania wideo z filmami, książki elektroniczne do pobrania, książki audio, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, nagrania wideo do pobrania, nagrania audio i wideo, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, 16 czasopisma
branżowe, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma [periodyki],
książki, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, 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 Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 38 usługi
transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem
Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu,
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć
komputerową, transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników programowych, usługi nadawania programów telewizyjnych,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 41 produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie
rozrywki sportowej, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania, udostępnianie
wiadomości na temat zapasów poprzez światową sieć komputerową, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udostępnianie
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, udostępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacje multimedialne, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja rozrywki na żywo, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe w formie wideo.
(111) 336642
(220) 2020 04 30
(210) 512981
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology Co., Ltd,
Shenzen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AICARE
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi [glukometry], aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, urządzenia
i instrumenty medyczne, analizatory do użytku medycznego, analizatory składu ciała, termometry do celów medycznych, urządzenia
do monitorowania tętna, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, materiały do zszywania.
(111) 336643
(220) 2020 04 30
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732)	YOUARTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) concreTTe
(540)

(111) 336646
(220) 2020 04 30
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) DZIEKAŃSKI ARKADIUSZ, Wypędy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AR ADEVICER
(540)

(210) 512994

(210) 512985

(591) czarny, szary, biały
(531) 26.13.25, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi betonowe, płyty betonowe, ściany betonowe,
belki betonowe, pojemniki betonowe, pachołki betonowe, słupy betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, rzeźby z betonu, popiersia z betonu, pokrycia betonowe, betonowe materiały budowlane,
betonowe dekoracje, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych,
donice i doniczki wykonane z betonu, ogrodzenia betonowe, kostka
brukowa betonowa, wyroby dekoracyjne z betonu architektonicznego.
(111) 336644
(220) 2020 04 30
(210) 512988
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	Amoy Diagnostics Co., Ltd., Haicang District, Xiamen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADxHANDLE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych.
(111) 336645
(220) 2020 04 30
(210) 512992
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) BIMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisie Jamy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIMV
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, druki, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia językowe, tłumaczenia, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(591) biały, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, komputer tablet, komputery procesowe,
komputery łącznościowe, komputery pokładowe, komputery podróżne, komputery przenośne, komputery osobiste, podręczne
komputery, przenośne komputery, netbooki [komputery], klawiatury komputerowe, obudowy komputerów, sprzęt komputerowy, głośniki komputerowe, dyski komputerowe, podzespoły komputerowe,
monitory komputerowe, myszki komputerowe, sprzęt komputerowy
do sieci komputerowych, części do komputerów, monitory [sprzęt
komputerowy], okablowanie do komputerów, kable do komputerów, dżojstiki do komputerów, podręczne komputery PC, komputery przenośne [podręczne], komputery przenośne [notebooki],
komputery przenośne [laptopy], peryferyjne urządzenia komputerowe, sprzęt komputerowy [hardware], czyste dyski komputerowe,
komputerowe stacje robocze, bezprzewodowe peryferia komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe monitory
wyświetlające, dopasowane pokrowce na komputery, pokrowce
przeciwkurzowe na komputery, futerały na komputery przenośne,
futerały przystosowane do komputerów, torby do noszenia komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, obudowy przystosowane
do komputerów, bezprzewodowe myszy do komputerów, monitory,
monitory kolorowe, monitory wyświetlające, monitory LED, monitory do wideokonferencji, monitory do tabletów, monitory ciekłokrystaliczne [LCD], elektroniczne monitory ekranowe, monitory komercyjne, monitory dotykowe, monitory szerokoekranowe, głośniki
do monitorów, urządzenia mocujące do monitorów, szkło fotoczułe,
wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD, lampy błyskowe [fotografia],
lampy ciemniowe [fotografia], wyzwalacze migawki [fotografia],
wyzwalacze migawki [fotografia], czujniki fotoelektryczne, cyfrowe
aparaty fotograficzne, aparaty fotograficzne cyfrowe, fotograficzne
lampy błyskowe, fotograficzne urządzenia błyskowe, płyty fotograficzne niesensybilizowane, aparaty fotograficzne 35mm, aparaty fotograficzne miechowe, bezlusterkowe aparaty fotograficzne,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, uchwyty do aparatów fotograficznych, uchwyty do telefonów, uchwyty do telewizorów, osłony do aparatów fotograficznych, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], torby na aparaty fotograficzne, aparaty fotograficzne na klisze, futerały na urządzenia fotograficzne, pokrowce na aparaty fotograficzne, futerały na przyrządy
fotograficzne, fotograficzne statywy do aparatów, stojaki do aparatów fotograficznych, obiektywy do aparatów fotograficznych,
statywy do aparatów fotograficznych, miechy [do aparatów fotograficznych], trójnogi do aparatów fotograficznych, torby specjalnie
przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, wodoodporne futerały na aparaty fotograficzne, aparaty fotograficzne dołączane do kasku, futerały przystosowane na sprzęt
fotograficzny, futerały przystosowane na aparaty fotograficzne,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, projektory multimedialne, przenośne odtwarzacze multimedialne, samochodowe
odtwarzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy multimedialne,
multimedialne złącza do pojazdów, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, telewizory, telewizory samochodowe, telewizory plazmowe, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory OLED,
podstawki pod telewizory, odbiorniki telewizyjne [telewizory], piloty
do telewizorów, telewizory z wyświetlaczem laserowym, 21 szkło
bezodpryskowe [nie do użytku w budownictwie], szkło warstwowe
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[nie do użytku w budownictwie], szkło półobrobione, przystosowane
do pochłaniania promieniowania ultrafioletowego, szkło hartowane [nie do użytku w budownictwie], 35 usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi importowo-eksportowe w zakresie komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów,
głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych,
telewizorów oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów, głośników,
sprzętu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych, telewizorów
oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do komputerów, tabletów, notebooków, dysków
komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych, telewizorów oraz urządzeń
i przyrządów multimedialnych, usługi handlu hurtowego i detalicznego w związku ze smartfonami, 37 konserwacja komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów,
głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych,
telewizorów oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, naprawa
komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów
fotograficznych, sprzętu audio, telewizorów oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, instalowanie komputerów, dysków komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego
i akcesoriów fotograficznych oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, modernizowanie sprzętu komputerowego, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie
komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego i akcesoriów
fotograficznych, telewizorów oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją komputerów, tabletów, notebooków, dysków komputerowych, drukarek, monitorów, głośników, sprzętu fotograficznego
i akcesoriów fotograficznych, telewizorów oraz urządzeń i przyrządów multimedialnych, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja
sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
w tym telefonów, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie
komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa lub
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa
urządzeń elektronicznych, serwis elektronicznych urządzeń konsumenckich, serwis urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu
komputerowego audio audiowizualnego.

(111) 336647
(220) 2020 04 30
(210) 512998
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) BARYŁA MACIEJ SYSTEM 2000, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stacja Impreza
(510), (511) 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, imprezy taneczne.
(111) 336648
(151) 2020 10 22

(220) 2020 04 30
(441) 2020 07 06

(210) 512999
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(732) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDO App
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 14.05.01,
14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, biometryczne dokumenty tożsamości, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektroniczne
etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne znaczniki, karty
inteligentne [karty z układem scalonym], karty kodowane, mobilne
aplikacje, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego, oprogramowanie do inteligentnych umów, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie komputerowe [programy],
oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych
do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie
umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji rozliczeniowych, programy do przetwarzania danych, programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy na smartfony, systemy
identyfikacji biometrycznej, urządzenia i sprzęt komputerowy, urządzenia i przyrządy do sprawdzania tożsamości, podpisu i identyfikacji, urządzenia do identyfikacji biometrycznej, użytkowe programy
komputerowe do pobrania, elektroniczne dokumenty tożsamości,
pokrowce i obudowy na smartfony, pokrowce i obudowy na tablety,
publikacje elektroniczne, do pobrania, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, czytniki kart i dokumentów elektronicznych, 35
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badanie rynku,
dostarczanie informacji marketingowej i biznesowej, gromadzenie
i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, reklama, rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, skomputeryzowana weryfikacja danych, sporządzanie dokumentów, usługi w zakresie rozliczeń, weryfikacja przetwarzania danych, zarządzanie dokumentacją
biznesową, zbieranie biznesowych danych statystycznych, badania
w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe zarządzanie
plikami, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 38 bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji treści,
przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, świadczenie usług
w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług
wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy
użytkownikami komputerów, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, usługi łączności on-line, usługi
telekomunikacyjne, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania
dokumentów, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów
przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego
wglądu, 42 analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, działalność badawczo-rozwojowa, projektowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania
techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych,
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doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, internetowego i danych, opracowywanie i utrzymywanie oprogramowania
do korzystania z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania
i podpisu elektronicznego na stronach internetowych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w Internecie, informacje i porady dotyczące
projektowania, badań i rozwoju zabezpieczeń dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, opracowywanie i monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, programowanie elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie procesów i technologii zabezpieczeń i ochrony przed
nieautoryzowanym kopiowaniem, fałszowaniem i podrabianiem
dokumentów, dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, rozwój
rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców usług
internetowych, rozwój i utrzymanie oprogramowania do korzystania
z bezpiecznej identyfikacji użytkownika, logowania i podpisu elektronicznego na stronach internetowych szyfrowanie, świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu
komputerowego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji online, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi certyfikacji
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie uwierzytelniania, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie
jako usługa [SaaS], wynajmowanie serwerów WWW, wynajem czytników dokumentów elektronicznych, 45 certyfikaty bezpieczeństwa
do przygotowywania kart identyfikacyjnych, doradztwo w dziedzinie kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania w celach
bezpieczeństwa, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie potwierdzania i weryfikacji tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, uwierzytelnianie dokumentów prawnych,
zabezpieczenie dokumentów, zapewnienie uwierzytelnienia osobistych informacji identyfikacyjnych, znakowanie dokumentów w celu
ich zabezpieczenia, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, wynajem czytników
dokumentów służących potwierdzeniu tożsamości.

(111) 336649
(220) 2020 04 30
(210) 513094
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pikutkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE WHITE
(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.19
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje
do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla przemysłu, 2 emalie [lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty], farba wapienna, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby chroniące przed moczem, farby i farby
mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby olejne do użytku
w sztuce, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, farby wodne do użytku w sztuce, 19 beton, betonowe elementy budowlane.

(111) 336650
(220) 2020 05 08
(210) 513351
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) 5E SMAGA I PARTNERZY SPÓŁKA ADWOKATÓW, RADCÓW
PRAWNYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 5E legal
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, sprawy sporne (usługi pomocy w-), rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach
publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi monitorowania prawnego, usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych.
(111) 336651
(220) 2020 05 13
(210) 513447
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przysmak w konserwie 100% Polski Kapitał JBB Bałdyga
(540)

(591) czerwony, biały, żółty, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 25.05.25
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych
lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty
zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, raki
nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty
gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu,
zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej: sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup
towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub
farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej,
bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne,
krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie
mięsa, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątro-
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ba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory z mięsa
włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne
i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub
wędlin, produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 336652
(220) 2020 05 18
(210) 513564
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mościska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELVETIC
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, 3 środki toaletowe, preparaty toaletowe, 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 336653
(220) 2020 05 19
(210) 513598
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732)	NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nexera Światłowód
(510), (511) 38 usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.
(111) 336654
(220) 2020 05 20
(210) 513662
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) IWANIUK MAŁGORZATA EDUKACJA XXI WIEKU, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL Baby
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi przedszkoli [edukacja], edukacja, usługi szkół
[edukacja], edukacja, rozrywka i sport, usługi przedszkolne [edukacja
lub rozrywka], edukacja (informacje dotyczące-), edukacja [nauczanie],
edukacja przedszkolna, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], konkursy
(organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka
/ edukacja], nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie, nauczanie języków, nauczanie przedszkolne, nauczanie indywidualne,
nauczanie wyrównawcze, nauczanie wspomagane komputerowo,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie w szkołach średnich,
przedszkola, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne w szkołach średnich, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym.
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(111) 336655
(220) 2020 05 26
(210) 513964
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 13
(732)	LKR CONSULTING LIMITED, Limassol (CY)
(540) (znak słowny)
(540) ostry cień mgły
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, topy [odzież], fartuchy [odzież],
fartuchy, fartuszki, odzież, odzież męska, odzież damska, 30 sosy pikantne, sosy, gotowe sosy, musztarda, 32 piwo, piwo rzemieślnicze,
33 wino, wódka.
(111) 336656
(220) 2020 06 24
(210) 515097
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) KN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KN KNDEVELOPER MIESZKANIA I APARTAMENTY
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, naprawy: wszystkie naprawy dotyczące powierzchni ścian i sufitów w budynkach mieszkalnych jak również w budynkach użyteczności publicznej, naprawy
poszyć dachowych, naprawy posadzek, podłóg oraz powierzchni
tarasów i balkonów, naprawy tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, naprawy hydroizolacji jak i wszystkich uszczelnień występujących w budynkach, naprawy kostki brukowej, naprawy stolarki
okiennej i drzwiowej, usługi instalacyjne: instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, instalacje grzewcze CO, instalacje klimatyzacji oraz
wentylacji, instalacje alarmowe, instalacje antenowe, instalacje monitoringu, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 336657
(220) 2020 06 23
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 10
(732) SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD, Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) labonique
(540)

(210) 515080

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki do skóry [kosmetyki], toniki
do użytku kosmetycznego, produkty do makijażu do twarzy i ciała,
preparaty do depilacji i złuszczania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i leczenia skóry, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji
ciała i urody, kosmetyki w postaci kremów, preparaty kosmetyczne
do kąpieli i pod prysznic, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry
głowy, produkty do makijażu, kosmetyki funkcjonalne, maski do twarzy, złuszczające środki oczyszczające, środki nawilżające do twarzy,
nielecznicze środki myjące do higieny dla kobiet, kosmetyczne maseczki do twarzy, odświeżacze do skóry, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, preparaty kosmetyczne przeciw starzeniu się
skóry, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, nielecznicze preparaty toaletowe, niemedyczne kremy dla dzieci, szampony przeciw wypadaniu
włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, nielecznicze kremy
do kuracji skóry głowy, olejki do odżywiania włosów.
(111) 336658
(151) 2020 12 07

(220) 2020 06 24
(441) 2020 08 10

(210) 515092
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(732) BIG TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIGTOR ISO 60
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 7 elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne.
(111) 336659
(220) 2020 06 24
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732)	A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A4academy
(540)

(210) 515104

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 27.07.21
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem
pojazdów], udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja
filmów, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 336660
(220) 2020 06 27
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) CZECH JANUSZ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski szlak krzyżowców
(540)

(210) 515265

(591) szary, biały, czerwony, czarny
(531) 02.01.02, 02.01.20, 24.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą.
(111) 336661
(220) 2020 06 30
(210) 515344
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 10
(732) REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STRIZEREX
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, wata antyseptyczna, antyseptyki,
środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów medycz-

nych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, biocydy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, sztyfty przeciw brodawkom, środki do mycia bydła,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, czopki, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, dodatki
odżywcze, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne, fungicydy, leki dla ludzi, lotony do celów farmaceutycznych,
lotony do celów weterynaryjnych, majtki (wkładki ochronne do-)
[artykuły higieniczne], menstruacyjne (majtki-), majtki higieniczne,
nalewki do celów medycznych, lecznicze napoje mineralne, płyny
do przemywania oczu, środki oczyszczające, opatrunki na oparzenia,
lek łagodzący oparzenia, opaski barkowe do celów chirurgicznych,
plastry, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, lecznicze płyny do płukania ust,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, lotony, podpaski,
pomady do celów medycznych, gąbka do ran, samoprzylepne (plastry-), preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
do sterylizacji, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony, taśmy do podpasek, taśmy klejące do celów medycznych, bandaże chirurgiczne, wata do celów medycznych, preparaty witaminowe,
lecznicze preparaty na porost włosów, materiały do plombowania
zębów, żywność dla niemowląt, 9 filtry do masek do oddychania, hełmy żołnierskie, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, kaski ochronne
do uprawiania sportu, maski do nurkowania, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, maski ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, pasy ratunkowe,
rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed
wypadkami, ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 10 boty do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, butelki do karmienia, lampy do celów medycznych, lampy kwarcowe do celów medycznych, łyżki do podawania leków, aparaty do masażu, elektryczne
masażery kosmetyczne, maski anestezjologiczne, maski stosowane
przez personel medyczny, meble wykonane specjalnie do celów
medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, ochraniacze na palce
do celów medycznych, urządzenia do sztucznego oddychania, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pończochy
elastyczne do celów chirurgicznych, prezerwatywy, prześcieradła
sterylne chirurgiczne, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła wykonane z gumy używane przy
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, rozpylacze do celów leczniczych [ręczne], strzykawki do celów
medycznych, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe,
strzykawki do iniekcji podskórnej, lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych,
igły do zszywania, materiały do zszywania, 21 filiżanki, kubki, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], mieszadełka do koktajli, mydelniczki, dozowniki mydła, naczynia na mydło, naczynia stołowe, szczoteczki do paznokci, metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, rękawice do prac
domowych, rękawice ogrodnicze, urządzenia do rozciągania rękawiczek, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, gąbki
czyszczące, 25 czapki żołnierskie, bandany na szyję, berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, czapki [nakrycia głowy],
fartuchy [odzież], kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury
[odzież], karczki koszul, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież], mankiety, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, koszule, obuwie, odzież,
odzież papierowa, odzież wodoodporna, peleryny [narzutki], pelisy,
śliniaki z materiałów tekstylnych, piżamy, podkoszulki, pończochy,
rajstopy, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki [odzież], skarpetki,
spodnie, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki,
T-shirty, togi, wyroby pończosznicze.
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(111) 336662
(220) 2020 06 30
(210) 515368
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) SŁOTOŚ BOŻENA, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bońcia
(510), (511) 18 torby, plecaki, torby na zakupy, torby plażowe, torby
szkolne z paskiem na ramię, torby turystyczne, okrycia dla zwierząt,
wędzidła dla zwierząt-uprząż, etui na klucze, strzemiona, skórzane
smycze, paski skórzane inne niż odzież, myśliwskie worki-akcesoria
do polowań, obroże dla zwierząt, torebki, 20 poduszki dla zwierząt
domowych, poduszki, posłania dla zwierząt domowych, materace,
materace dmuchane, nie do celów medycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, stojaki do butelek, budy dla psów, budy dla zwierząt
domowych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, słupki
do drapania dla kotów, pokrowce na odzież [szafa], 25 odzież, szaliki,
szaliki rurkowe-kominy na szyję, szale, czapki z daszkiem, bandany,
apaszki, nakrycia głowy, opaski na głowę, podkoszulki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, chustki na głowę, paski do odzieży, 35
reklama, pokazy towarów, usługi pośrednictwa w handlu, fakturowanie, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet: odzieży, koszulek,
czapek, szalików, chust, apaszek, nakryć głowy, torebek, plecaków,
worków, obroży dla zwierząt, okryć dla zwierząt, smyczy, akcesoriów
dla zwierząt, poduszek, bud dla zwierząt, pudełek.
(111) 336663
(220) 2020 07 02
(210) 515475
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) ORVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORvita
(510), (511) 30 kawa, produkty zbożowe (orkiszowe), mąka, makaron,
chleb, 31 ziarna i produkty rolne, nasiona, ziarno orkiszu.
(111) 336664
(220) 2020 07 02
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTUKA INWESTYCJI
(540)

(210) 515478

(591) jasnozłoty, ciemnozłoty, złoty, szary, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.15
(510), (511) 35 usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, outsourcing-doradztwo handlowe, wywiad gospo-
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darczy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz osób
trzecich, wyceny działalności gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, wyceny handlowe, prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje i badania gospodarcze, handlowe, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja i pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, statystyczne zestawienia, prenumerata gazet [dla osób trzecich], usługi przeglądu prasy, badania rynku,
marketingowe, opinii publicznej, opinie-sondaże, public relations,
agencje informacji handlowej, poszukiwania w zakresie patronatu,
analizy kosztów, rynkowe, usługi porównywania cen, audyt, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie negocjacji,
tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie bazami danych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
sprzedaży następujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, katalogi
elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach oraz ładowalne, ebooki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych,
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej oraz działalności inwestycyjnej, oprogramowanie
do mediów i publikowania, artykuły papiernicze, kleje (do artykułów
piśmiennych), papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury,
artykuły do rysowania oraz malowania i modelowania, pędzle dla
malarzy i artystów, maszyny do pisania i artykuły biurowe, druki,
gazety i czasopisma, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, katalogi, ulotki, oprawy
książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze, materiały introligatorskie, pisaki z końcówką pędzelkową,
materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne (artykuły piśmienne), przyrządy do pisania, przyrządy
malarskie i kreślarskie, bloki do pisania i notesy, papier nutowy, zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty,
zakładki do książek, plakaty, prospekty, skoroszyty na dokumenty,
torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maskotki, piłki, piłeczki antystresowe, farby, lakiery, torby, torby podróżne, torebki, portfele,
portmonetki, walizy, walizeczki, parasole i parasolki, kapelusze, etui
na klucze, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki,
smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, torby antystatyczne, torby przystosowane
do noszenia sprzętu fotograficznego oraz sprzętu wideo i sprzętu
komputerowego, torby na bagażniki rowerowe i motocyklowe, torby
przystosowane do spacerówek, piórniki, plecaki, parasolki, breloki
do kluczy, słuchawki, głośniki, termosy, bidony, okulary, zegarki, biżuteria, latarki, power banki, pamięci usb, etui, kubki, świeczki, kosmetyki, poduszki, krzesła, leżaki, ręczniki, koce, akcesoria kuchenne,
akcesoria łazienkowe, akcesoria rowerowe, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży
studyjnych i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów
szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publikowanie, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi w zakresie publikowania
online, usługi doradcze w zakresie publikowania, konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, usługi wydawnicze, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie budowania zespołu,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i eduka-
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cyjne], coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, treningi
zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej.

(111) 336665
(220) 2020 07 02
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) MICHALIK WIOLETTA, Złoty Potok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GaGatki
(540)

(210) 515491

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież niemowlęca, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
dziana, odzież dla małych dzieci, majtki dziecięce [odzież], jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, dzianina [odzież], odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla dzieci, pajacyki dla
dzieci [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], 28 drony (zabawki),
dmuchane zabawki do jeżdżenia, drewniane klocki do budowania
[zabawki], dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], bibeloty (zabawki) na przyjęcia, baseny kąpielowe [zabawki], bańki mydlane [zabawki], bąki [zabawki].
(111) 336666
(220) 2020 07 10
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732)	EURO ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kaj ôn SHOW SILESIAN QUALITY BRAND
(540)

(210) 515868

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 25 odzież.
(111) 336667
(220) 2020 07 10
(210) 515875
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) BURMAJSTER KRZYSZTOF BGG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKA #1 WYBÓR KIEROWCÓW
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 18.01.21, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 336668
(220) 2020 04 29
(210) 512978
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) KAMIŃSKA JOANNA CONTROVERSY, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) controversy

(540)

(531) 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 336669
(220) 2020 04 29
(210) 512979
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY
FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI
UNICEF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONADCZASOWI Pomoc łączy pokolenia
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 17.01.19
(510), (511) 9 czasopisma, książki, publikacje na nośnikach cyfrowych, optycznych i magnetycznych, nagrania dźwiękowe i video, filmy, płyty CD-ROM, płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie
z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, 16 czasopisma,
książki, dzienniki, czasopisma, periodyki, publikacje, inne wydawnictwa prasowe, reklamowe oraz customowe, w tym druki, foldery,
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki, nalepki, kalendarze, papeteria, galanteria papiernicza, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły piśmiennicze, introligatorskie i fotograficzne, 35 usługi
promocyjne, usługi marketingowe, również poprzez Internet, usługi
w zakresie prowadzenia reklamy i promocji, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie opracowywania i produkcji reklam prasowych oraz z wykorzystywaniem innych nośników,
w tym mało i wielkoformatowych, papierowych i elektronicznych,
usługi w zakresie wydawania i dystrybucji materiałów promocyjno-reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, 36 zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 41
usługi wydawnicze, usługi w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, usługi w zakresie organizowania konkursów i wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
online, usługi w zakresie publikowania publikacji periodycznych,
newsletterów i czasopism w formacie elektronicznym online.
(111) 336670
(220) 2020 04 29
(210) 512980
(151) 2020 11 27
(441) 2020 08 10
(732) STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY
FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI
UNICEF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONADCZASOWI Pomoc łączy pokolenia
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 17.01.19
(510), (511) 9 czasopisma, książki, publikacje na nośnikach cyfrowych, optycznych i magnetycznych, nagrania dźwiękowe i video, filmy, płyty CD-ROM, płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie
z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, 16 czasopisma,
książki, dzienniki, czasopisma, periodyki, publikacje, inne wydawnictwa prasowe, reklamowe oraz customowe, w tym druki, foldery,
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki, nalepki, kalendarze, papeteria, galanteria papiernicza, materiały szkoleniowe i instruktażo-
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we, artykuły piśmiennicze, introligatorskie i fotograficzne, 35 usługi
promocyjne, usługi marketingowe, również poprzez Internet, usługi
w zakresie prowadzenia reklamy i promocji, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie opracowywania i produkcji reklam prasowych oraz z wykorzystywaniem innych nośników,
w tym mało i wielkoformatowych, papierowych i elektronicznych,
usługi w zakresie wydawania i dystrybucji materiałów promocyjno-reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, 36 zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 41
usługi wydawnicze, usługi w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, usługi w zakresie organizowania konkursów i wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
online, usługi w zakresie publikowania publikacji periodycznych,
newsletterów i czasopism w formacie elektronicznym online.

(111) 336671
(220) 2020 04 29
(210) 512984
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 336672
(220) 2020 04 30
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMPINOSKIE
(540)

(210) 513000

(531) 03.04.07, 03.04.26, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 336673
(220) 2020 04 30
(210) 513001
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARTY UP
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 336674
(220) 2020 04 30
(210) 513004
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) DIANORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dianormet
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.02.02
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(510), (511) 1 preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła, tlenek ceru, oleje do rozkroju szkła,
tlenek glinu, węglik krzemu, 7 narzędzia elektryczne, tnące narzędzia
diamentowe do maszyn, polikrystaliczne diamentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów obrabianych [maszyny], polikrystaliczne
diamentowe narzędzia tnące do obróbki skrawaniem przedmiotów
obrabianych, diamenty szklarskie będące częściami maszyn, diamentowe wiertła do maszyn, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, ściernice [maszyny], ściernice o napędzie mechanicznym,
ściernice tnące na mokro [maszyny], piły elektryczne, piły tarczowe,
piły otwornice [maszyny], piły z napędem mechanicznym, piły o napędzie innym niż ręczny, frezy [obrabiarki], wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła do maszyn, wiertła do wiercenia w skale, szlifierki
tarczowe, tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie [części do maszyn], maszyny do polerowania, narzędzia elektryczne do polerowania, tarcze do polerowania
[części do maszyn], gwintownice [maszyny], gwintowniki [obrabiarki],
materiały ścierne [maszyny], maszyny ścierne, tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], końcówki ścierne do użytku z maszynami, obrabiarki
do metalu, wiertarki do obróbki metalu, frezarki [do obróbki metalu],
maszyny do obróbki metali, dłutownice, końcówki dłut [obrabiarki],
brzeszczoty pił [części maszyn], diamenty szklarskie [części maszyn],
piaskarki elektryczne, maszyny do piaskowania, urządzenia myjące,
krawędziarki [maszyny], urządzenia do formowanie skośnie ściętych
krawędzi [maszyny], maszyny do kamienia, narzędzia diamentowe,
ściernice diamentowe, wiertła diamentowe, maszyny do szkła, wiertła
koronowe, tarcze diamentowe, piły diamentowe, gwintowniki, frezy,
frezy diamentowe, wgłębniki diamentowe, obciągacze diamentowe, sprawdziany gwintów, sprawdziany pierścieniowe, sprawdziany
trzpieniowe, rolki diamentowe, ściernice szlifierskie, wiertarki stacjonarne, krawędziarka do szkła, fazowarki do szkła, cyrkularki do kamienia, myjnie do szkła, oczyszczalnie do szkła, traki liniowe do kamienia, 8 diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła
diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, diamenty szklarskie
będące częściami narzędzi ręcznych, diamenty szklarskie, ściernice
[narzędzia ręczne], ściernice [części do narzędzi ręcznych], piły [narzędzia ręczne], piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane
ręcznie], frezy [narzędzia], wiertła, tarcze ścierne (narzędzia ręczne),
gwintownice [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze
ścierne [części do narzędzi ręcznych], piły do cięcia metalu, dłuta,
brzeszczoty do pił ręcznych, młotki kamieniarskie [narzędzia obsługiwane ręcznie], dłuta kamieniarskie, ręcznie obsługiwane diamenty
szklarskie, diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], narzędzia
do wykańczania krawędzi [ręcznie obsługiwane], 9 maszyny testujące
twardość metalu, urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru odległości
i wymiarów, 35 sprzedaż tradycyjna oraz za pośrednictwem Internetu
w zakresie następujących towarów: preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw matowieniu szkła, tlenek
ceru, oleje do rozkroju szkła, tlenek glinu (surowiec), węglik krzemu
(surowiec), korund (materiał ścierny), węglik krzemu (materiał ścierny), narzędzia elektryczne, tnące narzędzia diamentowe do maszyn,
polikrystaliczne diamentowe narzędzia tnące do cięcia przedmiotów obrabianych [maszyny], polikrystaliczne diamentowe narzędzia
tnące do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, diamenty
szklarskie będące częściami maszyn, diamentowe wiertła do maszyn,
narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, ściernice [maszyny], ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice tnące na mokro
[maszyny], piły elektryczne, piły tarczowe, piły otwornice [maszyny],
piły z napędem mechanicznym, piły o napędzie innym niż ręczny, frezy [obrabiarki], wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła do maszyn,
wiertła do wiercenia w skale, szlifierki tarczowe, tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, tarcze polerskie
[części do maszyn], maszyny do polerowania, narzędzia elektryczne
do polerowania, tarcze do polerowania [części do maszyn], gwintownice [maszyny], gwintowniki [obrabiarki], materiały ścierne [maszyny], maszyny ścierne, tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], końcówki ścierne do użytku z maszynami, obrabiarki do metalu, wiertarki
do obróbki metalu, frezarki [do obróbki metalu], maszyny do obróbki
metali, dłutownice, końcówki dłut [obrabiarki], brzeszczoty pił [części
maszyn], diamenty szklarskie [części maszyn], piaskarki elektryczne,
maszyny do piaskowania, urządzenia myjące, krawędziarki [maszy-
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ny], urządzenia do formowanie skośnie ściętych krawędzi [maszyny],
maszyny do kamienia, narzędzia diamentowe, ściernice diamentowe,
wiertła diamentowe, maszyny do szkła, wiertła koronowe, tarcze diamentowe, piły diamentowe, gwintowniki, frezy, frezy diamentowe,
wgłębniki diamentowe, obciągacze diamentowe, sprawdziany gwintów, sprawdziany pierścieniowe, sprawdziany trzpieniowe, rolki diamentowe, ściernice szlifierskie, wiertarki stacjonarne, krawędziarka
do szkła, fazowarki do szkła, cyrkularki do kamienia, myjnie do szkła,
oczyszczalnie do szkła, traki liniowe do kamienia, diamentowe noże
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła diamentowe do narzędzi
obsługiwanych ręcznie, diamenty szklarskie będące częściami narzędzi ręcznych, diamenty szklarskie, ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części do narzędzi ręcznych], piły [narzędzia ręczne], piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane ręcznie], frezy [narzędzia],
wiertła, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), gwintownice [narzędzia
ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne),
narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze ścierne [części do narzędzi ręcznych], piły do cięcia metalu, dłuta, brzeszczoty do pił ręcznych,
młotki kamieniarskie [narzędzia obsługiwane ręcznie], dłuta kamieniarski, ręcznie obsługiwane diamenty szklarskie, diamenty szklarskie
[części narzędzi ręcznych], narzędzia do wykańczania krawędzi [ręcznie obsługiwane], maszyny testujące twardość metalu, urządzenia
pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, cyfrowe urządzenia
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, przyrządy po pomiaru
wagi, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, piece szklarskie,
folia laminacyjna do nakładania na podłoże, folia do laminacji szkła,
37 naprawy, konserwacja i regeneracja maszyn i narzędzi, naprawy,
konserwacja i regeneracja maszyn i narzędzi diamentowych.

(111) 336675
(220) 2020 05 01
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) SABABADY ROBERT, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firmaster
(540)

(210) 513005

(591) czerwony, biały, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.01, 24.15.21, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy.
(111) 336676
(220) 2020 05 01
(210) 513006
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) SUPRUNIEC-DOLIŃSKA MAGDALENA, Długołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOT CARGO
(540)

(591) pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 18.05.07, 26.15.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, spedycja lotnicza i morska.
(111) 336677
(220) 2020 04 27
(210) 513008
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HELLENA ORANŻADA STRZELAJĄCA
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 336678
(151) 2020 10 15

(220) 2020 04 28
(441) 2020 06 15

(210) 513012

(732) FILOMENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) filomenum
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania dotyczące
działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura
pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany,
marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej,
usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi
zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania
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o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji
z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, fundusze inwestycyjne
wzajemne, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo,
notowania giełdowe, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu
do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, pożyczanie
pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących finansów,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi
funduszy zapomogowych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości,
wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41
doradztwo zawodowe, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla
użytkowników pilotażu, dronów, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy],
kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla
osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edu-
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kacja], 42 analizy systemów komputerowych, audyt energetyczny, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe,
badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych,
badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów,
badania techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo eksperckie dotyczące technologii,
doradztwo naukowe, doradztwo technologiczne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
programowanie komputerów, projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie
przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wzornictwo przemysłowe, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo duchowe, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane
z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, organizowanie ceremonii religijnych,
organizowanie spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, poszukiwania genealogiczne, pomoc prawna przy tworzeniu umów poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie
skradzionych przedmiotów, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne, usługi dozorcze [concierge], usługi monitorowania prawnego, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi w zakresie ochrony,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem
nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 336679
(220) 2020 04 29
(210) 513013
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732)	AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZUGERNORM
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne],
kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji
ciała, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła
do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku
osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła
w płynie do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło
przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe,
peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty
do mycia rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek
do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy
do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia,
balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu,
baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], emulsje [balsamy]
do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzające do skóry, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rak, krem
do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne
płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki
do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne
do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu,
odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, pianki
do włosów, pianki ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy,
preparaty do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty
do pielęgnacji brody, preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
preparaty do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące
włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów
dla mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów,
pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania
włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypa-

daniu włosów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów,
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania włosów,
wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje
do depilacji, emulsje po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy
po goleniu, kremy przed goleniem, olejki do brody, mydło do golenia,
mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty
kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], olej rycynowy
do celów kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych,
esencje eteryczne, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione
substancji medycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej,
5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, suplementy
z siarą, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy
diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla
niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby
cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne
w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata
odchudzająca do celów medycznych, kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami
diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety,
mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje na bazie
soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii,
nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze
suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania
z dodatkiem cynku, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze,
preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę d, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi
[lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych,
proszki jako zamienniki posiłków, słodziki sztuczne dostosowane dla
diabetyków, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplemen-
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ty diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety
składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem,
zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran
w kroplach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i preparaty
witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy
prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze
płyny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze suche
szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji
paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty
do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chusteczki
lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż
mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane
w szpitalach, produkty sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki odkażające
do użytku domowego, środki odkażające, środki do usuwania bakterii,
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia
rąk, detergenty bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty
do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy diety z cynkiem.

(111) 336680
(220) 2020 04 29
(210) 513014
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732)	AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZUGEROFF
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła do mycia
ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci żelu,
mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, mydło aloesowe,
mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płatkach,
mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia
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rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi,
dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobistego,
w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty
do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała,
balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy do rąk
nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy
oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzające do skóry,
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod
oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem
do rak, krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy,
kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy
do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów,
nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu,
odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony,
szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony
do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, pudry do włosów,
proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające do włosów,
środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania
pasemek na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, żele do włosów, żele
do stylizacji włosów, woski do układania włosów, wosk do włosów,
wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony z odżywką do włosów,
balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje
po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy
przed goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia,
preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne
po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne,
dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty
dla niemowląt nie zawierające laktozy, suplementy z siarą, żywność
z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków
[specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze
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do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane
do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, glukoza do stosowania
jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych,
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów
medycznych, krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, lecznicze
dodatki do żywności, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki
do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki
witaminowe, napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów
medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary owocowe dla cukrzyków
przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty do początkowego żywienia
niemowląt, preparaty multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne
do celów medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze uzyskane
z ziół, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla
diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu,
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające węgiel aktywny,
suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran
z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i preparaty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy
ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, żelki witaminowe,
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami

dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty
do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące
do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy,
spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki
do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat do mycia
rąk, szampony lecznicze, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk,
suplementy diety z cynkiem.

(111) 336681
(220) 2020 04 29
(210) 513016
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 15
(732)	AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNAVET
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania
jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła do mycia
ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci żelu,
mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, mydło aloesowe,
mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płatkach,
mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia
rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi,
dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobistego,
w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty
do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała,
balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy do rąk
nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy
oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzające do skóry,
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod
oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem
do rak, krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy,
kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam do włosów,
kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, ko-
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smetyki do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów,
nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu,
odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny
do włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy,
preparaty do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty
do pielęgnacji brody, preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
preparaty do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące
włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów,
szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla
mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, pudry
do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów,
środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające
do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki
do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania włosów
do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu
włosów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, żele
do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania włosów, wosk
do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony z odżywką
do włosów, balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko
po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty [olejki
aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej kokosowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji
medycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia,
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze
przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, glukoza
do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-karnityna
na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mieszane preparaty
witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary
owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem
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cynku, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwitaminowe,
preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty
zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne
dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, proszki
jako zamienniki posiłków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy
diety, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku
dietetycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się
głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy
diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki
wspomagające odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i preparaty witaminowe, uzupełniające
dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust, płyny lecznicze
do płukania ust, lecznicze suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny
do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty
do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne,
preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego,
środki odkażające, środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki
do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat
do mycia rąk, szampony lecznicze, środki przeciwdrobnoustrojowe
do mycia rąk, suplementy diety z cynkiem.

120

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021

(111) 336682
(220) 2020 04 30
(210) 513025
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 22
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY KAZIMIERZ JOŃCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Międzyrzecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZPU MIĘDZYRZECZ
(540)

(591) czerwony, żółty, czarny, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04
(510), (511) 6 preizolowane rury metalowe do budowy sieci ciepłowniczych, preizolowane kształtki metalowe (np. kolana, trójniki, zwężki), preizolowana armatura metalowa (np. zawory kulowe odcinające,
odwadniające, odpowietrzające), zespoły złącz, 17 materiały izolacyjne stosowane do izolacji rurociągów (np. termokurczliwe rury polietylenowe, pianka poliuretanowa, taśmy termokurczliwe), 37 nadzór
nad wykonywaniem sieci ciepłowniczych, budowa sieci ciepłowniczych, 41 szkolenia w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa sieci ciepłowniczych z preizolowanych rur i kształtek, szkolenia
w zakresie wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji połączeń
preizolowanych rur i kształtek oraz montażu instalacji wykrywania
nieszczelności rurociągów, 42 projektowanie sieci ciepłowniczych,
nadzór nad projektowaniem sieci ciepłowniczych.
(111) 336683
(220) 2020 04 30
(210) 513026
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLASYCZNA WÓDKA CZYSTA SECESJA WÓDKA
(540)

(540)

(591) czarny, pomarańczowy, szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 336685
(220) 2020 04 30
(210) 513029
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) MONDIAL MONTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Geto
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 336686
(220) 2020 05 04
(210) 513035
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) POLSIL BIOPREPARATY IZABELA GUTORSKA & TOMASZ
SZANCIŁO SPÓŁKA JAWNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MICROSILE
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych
i weterynaryjnych, dodatki biologiczne służące do przekształcania
roślin w pasze rolnicze, mieszanki koncentratów bakteryjnych jako
dodatki do kiszonki [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], kultury mikroorganizmów stosowane w fermentacji kiszonki.
(111) 336687
(220) 2020 04 30
(210) 513036
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sena
(540)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 25.01.01, 25.01.25, 26.01.15, 26.01.04
(510), (511) 33 wódki.
(111) 336684
(220) 2020 04 30
(210) 513027
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECESJA

(591) żółty, czerwony, czarny
(531) 07.11.10, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, detergenty do samochodów, detergenty inne niż do celów medycznych i inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane
preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, chusteczki
nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania,
impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe,
w tym do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg,
środki ścierne i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty i środki
chemii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty
do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe,
preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji
i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów, oleje czyszczące, szampony
do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka i preparaty do konserwacji
tapicerek skórzanych, preparaty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów,
preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu,
preparaty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii pojazdów samochodowych, środki
do nadawania połysku pojazdom samochodowym, płyn do mycia
szyb, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania
insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów
samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami
do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami
do rąk zawarte w tej klasie, preparaty nabłyszczające do opon, środki
i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów,
chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb,
nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych do rąk
i skóry, spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów, 5 preparaty
antybakteryjne, spraye, żele, mydła antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty
biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, preparaty i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia twarzy,
środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące preparaty do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, preparaty i środki do odkażania, preparaty i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, a także do zwalczania insektów, szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi, detergenty
bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, 9 osłony głowy,
ochronne nakrycia głowy, osłony oczu, osłony na twarz, osłony
ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony na twarz, inne niż do celów
medycznych, osłony do okularów, okulary ochronne do ochrony oczu,
osłony boczne do okularów, ochraniacze na usta, gogle ochronne, maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, kombinezony
ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony ochronne
dla personelu medycznego, jednorazowe kombinezony ochronne,
jednorazowe kombinezony ochronne medyczne, kombinezony
ochronne zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy medyczne, jednorazowe fartuchy medyczne, fartuchy ochronne, ubrania ochronne,
jednorazowa odzież ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, przyrządy do pomiaru temperatury, termometry,
termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, przyłbice
ochronne zabezpieczające twarz, artykuły odzieży ochronnej dla personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku
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laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych
do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw
sztucznych dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowe rękawiczki ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki
chroniące przed brudnymi lub szkodliwymi substancjami i / lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych,
respiratory do filtrowania powietrza, 10 ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi [sfigmomanometry],
termometry lekarskie, termometry do celów medycznych, osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz
do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów
medycznych, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel
medyczny, ochronne maski do sztucznego oddychania, rękawiczki
ochronne do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów
medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych,
maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne
na usta do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do stosowania
przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez
pracowników stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, osłony ochronne
na twarz do użytku przez pracowników stomatologii, czepki ochronne
na włosy, w tym do noszenia przez lekarzy, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku
przez pracowników medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku przez pracowników
stomatologii, rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy medycznej, czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież, nakrycia
głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych i weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki do celów
stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów medycznych, filtry
antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, 21
gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do prac
domowych, jednorazowe rękawiczki do prac domowych, nitrylowe
rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki z tworzyw sztucznych
do użytku domowego, szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania,
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania
z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki
obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia,
wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe ściereczki i ścierki
do czyszczenia i/lub usuwania kurzu i/lub odkażające lub dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych
do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą,
przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy
inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), udostępnianie online materiałów reklamowych i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów,
pośrednictwo handlowe, udostępnianie i dostarczanie informacji
o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, między innymi on-line następujących towarów: detergenty
do użytku domowego, detergenty do samochodów, detergenty inne
niż do celów medycznych i inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje stosowane w praniu, preparaty
do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do mycia naczyń, mydła,
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środki do mycia rąk, chusteczki nasączane preparatami i substancjami
do czyszczenia i polerowania, chusteczki nasączane preparatami
i substancjami do czyszczenia i polerowania, impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe, w tym do czyszczenia,
konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki
myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg, środki ścierne i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty i środki chemii samochodowej,
mianowicie samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania,
esencje, olejki i preparaty zapachowe, preparaty nabłyszczające
do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji
do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi
do kokpitów i szyb, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty
do samochodów, oleje czyszczące, szampony do mycia samochodów,
szampony z woskiem i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek
skórzanych, mleczka i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych,
preparaty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty
do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania
w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz
zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte
w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk zawarte w tej klasie, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty
do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych do rąk i skóry,
spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów, preparaty antybakteryjne, spraye, żele, mydła antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty
biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, preparaty i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia twarzy,
środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące preparaty do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, preparaty i środki do odkażania, preparaty i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, a także do zwalczania insektów, szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi, detergenty
bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, apteczki pierwszej pomocy samochodowe i przemysłowe, apteczki przenośne
z wyposażeniem, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, metalowe
kanistry na paliwo, linki z zamkiem lub szyfrem z metalu, kłódki z metalu, zamki z szyfrem z metalu, linki holownicze z metalu, podnośniki
samochodowe i motocyklowe, kompresory, odkurzacze samochodowe, klucze do kół samochodowych, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, łopaty samochodowe, pompki ręczne,
pompki do pompowania opon pojazdów, osłony głowy, ochronne
nakrycia głowy, osłony oczu, osłony na twarz, osłony ochronne
na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne okulary
do uprawiania sportu, osłony na twarz, inne niż do celów medycznych,
osłony do okularów, okulary ochronne do ochrony oczu, osłony boczne do okularów, ochraniacze na usta, gogle ochronne, maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, kombinezony ochronne
przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony ochronne dla personelu medycznego, jednorazowe kombinezony ochronne, jednorazowe kombinezony ochronne medyczne, kombinezony ochronne zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy medyczne, jednorazowe
fartuchy medyczne, fartuchy ochronne, ubrania ochronne, jednorazowa odzież ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, przyrządy do pomiaru temperatury, termometry, termome-

try cyfrowe, inne niż do celów medycznych, przyłbice ochronne
zabezpieczające twarz, artykuły odzieży ochronnej dla personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych dla
personelu medycznego i pacjentów, jednorazowe rękawiczki ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki chroniące przed
brudnymi lub szkodliwymi substancjami i / lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych, respiratory do filtrowania powietrza, przetwornice prądu, alkoholomierze, kable samochodowe rozruchowe, czujniki parkowania samochodu, konwertery
samochodowe, prostowniki prądu, kompresory powietrzne do pojazdów, trójkąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa,
odblaski do noszenia w celu zapobiegania wypadkom, rękawice
ochronne i robocze, gaśnice samochodowe, przemysłowe, domowe,
kaski ochronne dla kierowców, kaski dla rowerzystów, kaski motocyklowe, ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia
ciśnienia krwi [sfigmomanometry], termometry lekarskie, termometry
do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony
ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, maski higieniczne
do osłony przed pyłem do celów medycznych, przezroczyste osłony
na twarz do użytku przez personel medyczny, ochronne maski
do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, maski ochronne na nos
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych
do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku przez
pracowników stomatologii, czepki ochronne na włosy, w tym do noszenia przez lekarzy, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników
medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego,
rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy medycznej, czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla
personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa odzież, nakrycia
głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów
chirurgicznych i weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku
laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki do celów stomatologicznych,
rękawiczki do badań do celów medycznych, filtry antybakteryjne
z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, latarki, żarówki samochodowe, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użytku domowego i przemysłowego,
odmrażacze do pojazdów, w tym do szyb i zamków, organizery samochodowe, foteliki i podstawki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, akcesoria
samochodowe, w tym kołpaki na koła, łańcuchy na koła, rolety, żaluzje
i zasłonki samochodowe, pióra wycieraczek, uchwyty na narty,
uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, blokady antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady
do haków holowniczych do pojazdów, antywłamaniowe blokady
do rowerów, boksy (bagażniki) samochodowe, pompki nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne na karoserie, akcesoria motocyklowe
i rowerowe zawarte w tej klasie, pompki do rowerów, gumowe bieżniki opon, osłony do wózków dziecięcych, kłódki niemetalowe, kanistry,
niemetalowe, regulowane foteliki nosidełka, poduszki na szyję
do podpierania głowy, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do prac domowych: jednorazowe rękawiczki do prac
domowych, nitrylowe rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki
z tworzyw sztucznych do użytku domowego, skrobaczki samochodowe, szczotki i artykuły do czyszczenia do samochodów, szczotko-skrobaczki do samochodów, gumowe zbieraki, ręczne, rękawice robocze,
rękawice do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia
samochodów, gąbki czyszczące i artykuły do czyszczenia samochodu,
szczotki samochodowe, ściągacze do wody z szyb, samochodowe,
szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowa-
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nia, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania
czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw sztucznych do mycia,
czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania,
sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami
z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania,
polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki oraz szmatki
do czyszczenia, jednorazowe ściereczki i ścierki do czyszczenia i/lub
usuwania kurzu i/lub odkażające lub dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni,
rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, osłony przeciwkurzowe, tkanina w formie osłony, zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, linki elastyczne do mocowania, pasy do transportu ładunków niemetalowe, pasy napinające
do transportu, pasy mocujące inne niż metalowe, pasy ładunkowe
wykonane z lin, linki z zamkiem lub szyfrem niemetalowe, dywaniki
i maty samochodowe gumowe z tworzyw sztucznych, tekstylne, maty
do siedzenia samochodowe (koralikowe, welurowe, magnetyczne),
maty bagażnikowe, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług.

(111) 336688
(220) 2020 04 30
(210) 513037
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sena
(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, detergenty do samochodów, detergenty inne niż do celów medycznych i inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania,
chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia
i polerowania, impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki
samochodowe, w tym do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia
i konserwacji felg, środki ścierne i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki
i preparaty zapachowe, preparaty nabłyszczające do opon, środki
i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów,
chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb,
środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów,
oleje czyszczące, szampony do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych,
mleczka i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty
do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia
tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz
konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane
w myjkach ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania
karoserii pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku
pojazdom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych,
chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte w tej
klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk zawarte
w tej klasie, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty
do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych do rąk i skóry,
spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów, 5 preparaty antybakteryjne, spraye, żele, mydła antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty
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biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki
do mycia rąk, preparaty i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia
twarzy, środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych,
antybakteryjne pieniące preparaty do mycia, antybakteryjne żele,
płyny, preparaty na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i środki do odkażania, preparaty i płyny
biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, a także do zwalczania insektów,
szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, środki
do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza i/lub
aromatyzowania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, apteczki pierwszej pomocy samochodowe i przemysłowe, apteczki
przenośne z wyposażeniem, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, 6 metalowe kanistry na paliwo, linki z zamkiem lub szyfrem z metalu, kłódki z metalu, zamki z szyfrem z metalu, linki holownicze z metalu, 7 podnośniki samochodowe i motocyklowe, kompresory,
odkurzacze samochodowe, 8 klucze do kół samochodowych, klucze
jako narzędzia, narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, łopaty samochodowe, pompki ręczne, pompki do pompowania opon pojazdów,
9 osłony głowy, ochronne nakrycia głowy, osłony oczu, osłony
na twarz, osłony ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla
robotników, ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony na twarz,
inne niż do celów medycznych, osłony do okularów, okulary ochronne do ochrony oczu, osłony boczne do okularów, ochraniacze na usta,
gogle ochronne, maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, kombinezony ochronne przed zagrożeniami biologicznymi,
jednorazowe kombinezony ochronne, kombinezony ochronne zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy ochronne, ubrania ochronne,
jednorazowa odzież ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, przyrządy do pomiaru temperatury, termometry, termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, przyłbice
ochronne zabezpieczające twarz, jednorazowe rękawiczki lateksowe
do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw
sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki
ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki chroniące
przed brudnymi lub szkodliwymi substancjami i /lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych, respiratory
do filtrowania powietrza, przetwornice prądu, alkoholomierze, kable
samochodowe rozruchowe, czujniki parkowania samochodu, konwertery samochodowe, prostowniki prądu, kompresory powietrzne
do pojazdów, trójkąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa, odblaski do noszenia w celu zapobiegania wypadkom, rękawice ochronne i robocze, gaśnice samochodowe, przemysłowe,
domowe, kaski ochronne dla kierowców, kaski dla rowerzystów, kaski
motocyklowe, 10 ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne
do mierzenia ciśnienia krwi sfigmomanometry, termometry lekarskie, termometry do celów medycznych, osłony ochronne na twarz
do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego,
maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych,
przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny,
ochronne maski do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne
do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na usta
do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do stosowania przez
pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracowników
medycznych, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz
do użytku przez pracowników stomatologii, czepki ochronne na włosy, w tym do noszenia przez lekarzy, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku
przez pracowników medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy
medycznej, czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jedno-
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razowe rękawiczki do celów chirurgicznych i weterynaryjnych,
jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów
medycznych, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego,kombinezony ochronne dla personelu medycznego,
jednorazowe kombinezony ochronne medyczne, jednorazowe fartuchy medyczne, fartuchy medyczne, artykuły odzieży ochronnej dla
personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych dla personelu medycznego i pacjentów, 11 latarki, żarówki samochodowe, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego,
filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użytku domowego i przemysłowego, odmrażacze do pojazdów, w tym do szyb i zamków, 12 organizery
samochodowe, foteliki i podstawki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów,
akcesoria samochodowe, w tym kołpaki na koła, łańcuchy na koła,
rolety, żaluzje i zasłonki samochodowe, pióra wycieraczek, uchwyty
na narty, uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, blokady antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady do haków holowniczych do pojazdów, antywłamaniowe blokady do rowerów, boksy, bagażniki samochodowe, pompki, nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne na karoserie, akcesoria
motocyklowe i rowerowe zawarte w tej klasie, pompki do rowerów,
gumowe bieżniki opon, osłony do wózków dziecięcych, 20 kłódki
niemetalowe, kanistry, niemetalowe, regulowane foteliki nosidełka,
poduszki na szyję do podpierania głowy, 21 gumowe rękawiczki
do gospodarstwa domowego, rękawice do prac domowych: jednorazowe rękawiczki do prac domowych, nitrylowe rękawiczki do użytku
domowego, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego,
skrobaczki samochodowe, szczotki i artykuły do czyszczenia do samochodów, szczotko-skrobaczki do samochodów, gumowe zbieraki,
ręczne, rękawice robocze, rękawice do prac domowych, rękawice
ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, gąbki czyszczące i artykuły do czyszczenia samochodu, szczotki samochodowe, ściągacze
do wody z szyb, samochodowe, szczotki, szczotki do czyszczenia i/
lub szorowania, wyroby szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia,
wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody,
do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania,
sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych
powierzchni, ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe
ściereczki i ścierki do czyszczenia i/lub usuwania kurzu i/lub odkażające lub dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody,
do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, 22 osłony przeciwkurzowe,
tkanina w formie osłony, zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, linki elastyczne do mocowania, pasy
do transportu ładunków niemetalowe, pasy napinające do transportu, pasy mocujące inne niż metalowe, pasy ładunkowe wykonane
z lin, linki z zamkiem lub szyfrem niemetalowe, 27 dywaniki i maty
samochodowe gumowe z tworzyw sztucznych, tekstylne, maty
do siedzenia samochodowe koralikowe, welurowe, magnetyczne,
maty bagażnikowe, 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing
handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej i/lub online, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi w zakresie handlu, udostępnianie
online materiałów reklamowych i promocyjnych związanych
ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe, udostępnianie
i dostarczanie informacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej,
usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej w tym za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, między innymi on-line następujących
towarów: detergenty do użytku domowego, detergenty do samochodów, detergenty inne niż do celów medycznych i inne niż do użyt-

ku w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane
preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, chusteczki
nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania,
impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe,
w tym do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg,
środki ścierne i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki
do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty
i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty
do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe,
preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji
i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów, oleje czyszczące, szampony
do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty
do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia felg
i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty do czyszczenia kokpitów
samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty
do polerowania, wosk do polerowania karoserii pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom samochodowym,
płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych
w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk zawarte w tej klasie, preparaty
nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami
czyszczącymi do kokpitów i szyb, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty do usuwania
rdzy, detergenty do pojazdów, preparaty antybakteryjne, spraye,
żele, mydła antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty
i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, preparaty
i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia twarzy, środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące
preparaty do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty na bazie
alkoholu do odkażania skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne
i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty
i środki do odkażania, preparaty i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk
i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, a także do zwalczania insektów, szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza,
środki do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania powietrza,
preparaty do dezynfekcji powietrza, apteczki pierwszej pomocy samochodowe i przemysłowe, apteczki przenośne z wyposażeniem,
apteczki pierwszej pomocy wyposażone, metalowe kanistry na paliwo, linki z zamkiem lub szyfrem z metalu, kłódki z metalu, zamki
z szyfrem z metalu, linki holownicze z metalu, podnośniki samochodowe i motocyklowe, kompresory, odkurzacze samochodowe, klucze do kół samochodowych, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne
do naprawy pojazdów, łopaty samochodowe, pompki ręczne, pompki do pompowania opon pojazdów, osłony głowy, ochronne nakrycia
głowy, osłony oczu, osłony na twarz, osłony ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony na twarz, inne niż do celów medycznych, osłony
do okularów, okulary ochronne do ochrony oczu, osłony boczne
do okularów, ochraniacze na usta, gogle ochronne, maski ochronne,
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, kombinezony ochronne
przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony ochronne dla personelu medycznego, jednorazowe kombinezony ochronne, jednorazowe kombinezony ochronne medyczne, kombinezony ochronne
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zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy medyczne, jednorazowe
fartuchy medyczne, fartuchy ochronne, ubrania ochronne, jednorazowa odzież ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, przyrządy do pomiaru temperatury, termometry, termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, przyłbice ochronne
zabezpieczające twarz, artykuły odzieży ochronnej dla personelu
medycznego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku
laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych dla
personelu medycznego i pacjentów, jednorazowe rękawiczki ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki chroniące przed
brudnymi lub szkodliwymi substancjami i /lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych, respiratory do filtrowania powietrza, przetwornice prądu, alkoholomierze, kable samochodowe rozruchowe, czujniki parkowania samochodu, konwertery
samochodowe, prostowniki prądu, kompresory powietrzne do pojazdów, trójkąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa, odblaski do noszenia w celu zapobiegania wypadkom, rękawice ochronne i robocze, gaśnice samochodowe, przemysłowe,
domowe, kaski ochronne dla kierowców, kaski dla rowerzystów, kaski
motocyklowe, ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne
do mierzenia ciśnienia krwi-sfigmomanometry, termometry lekarskie, termometry do celów medycznych, osłony ochronne na twarz
do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego,
maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych,
przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny,
ochronne maski do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne
do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, maski
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na usta
do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do stosowania przez
pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, maski ochronne do użytku przez pracowników
medycznych, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz
do użytku przez pracowników stomatologii, czepki ochronne na włosy, w tym do noszenia przez lekarzy, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku
przez pracowników medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy
medycznej, czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych i weterynaryjnych,
jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów
medycznych, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego, Latarki, żarówki samochodowe, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry
powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry
do użytku domowego i przemysłowego, odmrażacze do pojazdów,
w tym do szyb i zamków, organizery samochodowe, foteliki i podstawki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, akcesoria samochodowe,
w tym kołpaki na koła, łańcuchy na koła, rolety, żaluzje i zasłonki samochodowe, pióra wycieraczek, uchwyty na narty, uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, blokady
antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady do haków holowniczych do pojazdów, antywłamaniowe blokady do rowerów, boksy
(bagażniki) samochodowe, pompki nożne samochodowe, akcesoria
dekoracyjne na karoserie, akcesoria motocyklowe i rowerowe zawarte w tej klasie, pompki do rowerów, gumowe bieżniki opon, osłony
do wózków dziecięcych, kłódki niemetalowe, kanistry, niemetalowe,
regulowane foteliki nosidełka, poduszki na szyję do podpierania głowy, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do prac domowych: jednorazowe rękawiczki do prac domowych, nitrylowe rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki z tworzyw
sztucznych do użytku domowego, skrobaczki samochodowe, szczotki i artykuły do czyszczenia do samochodów, szczotko-skrobaczki
do samochodów, gumowe zbieraki, ręczne, rękawice robocze, ręka-
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wice do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia
samochodów, gąbki czyszczące i artykuły do czyszczenia samochodu, szczotki samochodowe, ściągacze do wody z szyb, samochodowe, szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby
szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania,
polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw sztucznych
do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania,
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania
z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki
oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe ściereczki i ścierki
do czyszczenia i/lub usuwania kurzu i/lub odkażające lub dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych
do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, osłony przeciwkurzowe, tkanina w formie osłony,
zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, linki elastyczne do mocowania, pasy do transportu ładunków
niemetalowe, pasy napinające do transportu, pasy mocujące inne niż
metalowe, pasy ładunkowe wykonane z lin, linki z zamkiem lub szyfrem niemetalowe, dywaniki i maty samochodowe gumowe z tworzyw sztucznych, tekstylne, maty do siedzenia samochodowe koralikowe, welurowe, magnetyczne, maty bagażnikowe, usługi
konsultacyjne i informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 336689
(220) 2020 05 04
(210) 513039
(151) 2020 12 07
(441) 2020 08 17
(732) JACHNA TADEUSZ MŁYNKI.PL, Łęg Tarnowski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mlynki.pl
(540)

(591) czarny, ciemnoszary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 11.01.20
(510), (511) 21 nieelektryczne młynki kuchenne, młynki do użytku
domowego, ręczne, młynki do soli, młynki do pieprzu, młynki do pieprzu, ręczne.
(111) 336690
(220) 2020 05 04
(210) 513041
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LOGOS KRAKÓW
(540)

(531) 03.07.19, 03.07.20, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje techniką druku, albumy, broszury, czasopisma, książki, mapy, przewodniki, poradniki, fotografie, grafiki, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, druki okolicznościowe, programy
wycieczek, podróży i wypoczynku w postaci drukowanej, programy imprez, wystaw i konferencji w postaci drukowanej, emblema-
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ty drukowane, znaki graficzne drukowane, opakowania papierowe
z oznaczeniami graficznymi, przybory do pisania z oznaczeniami
graficznymi, 35 usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej w publikacjach
drukowanych, udostępnianie powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, gromadzenie, systematyzacja
i indeksowanie informacji w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
promocji usług, zarządzanie hotelami, 39 usługi biur podróży, usługi
biur turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie
usług turystycznych, usługi turystyczne, usługi w zakresie planowania podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek,
organizowanie pielgrzymek, organizowanie zwiedzania, organizowanie pobytów rekreacyjnych, pilotowanie grup wycieczkowych,
przewodnictwo wycieczek, usługi informacji o transporcie, rezerwacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi
w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41
działalność wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez
kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi
związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, usługi domów turystycznych, usługi domów wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, usługi barów, usługi kawiarni, usługi
restauracji, usługi kateringowe, wynajmowanie sal konferencyjnych.

(111) 336691
(220) 2020 05 04
(210) 513044
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732)	HAS AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) animush
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, bidony [puste], butelki na wodę, ceramika do użytku kuchennego, filiżanki i kubki, kubki, kubki ceramiczne, naczynia ceramiczne,
25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, dżinsy, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki do jogi, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodnie, legginsy, letnie sukienki, narzutki na ramiona [odzież],
odzież codzienna, odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież
dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież
gimnastyczna, odzież haftowana, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, okrycia wierzchnie [odzież], płaszcze, płaszcze damskie,
podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, poncza, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt
i małych dzieci, swetry, szaliki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem,
topy [odzież], ubrania codzienne, wygodne luźne spodnie, berety,
czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe,
czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, opaski na głowę [odzież], okrycia głowy z daszkiem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich.
(111) 336692
(220) 2020 05 05
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) 5SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 513045

(540) SKINISSIMO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 materiał skórzany, skóra na buty, skóra kozia inna niż
do czyszczenia, skóra kozia, skóra i imitacja skóry, skóra garbowana,
skóra bydlęca, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, skóra wtórna,
skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skórzane aktówki na dokumenty,
skórzane etui na karty, aktówki, aktówki [wyroby ze skóry], aktówki
[wyroby skórzane], aktówki wykonane ze skóry, aktówki wykonane
z imitacji skóry, aktówki, teczki, aktówki na dokumenty, aktówki,
dyplomatki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaż na kółkach, bagaże podróżne, duże, lekkie torby sportowe do noszenia
na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki,
etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, etui na karty
kredytowe (portfele), etui na karty kredytowe wykonane ze skóry,
etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [wyroby skórzane], etui na karty [portfele], etui na klucze, etui na prawo jazdy,
etui na klucze z imitacji skóry, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui na wizytówki w postaci portfeli, etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, futerały przenośne na dokumenty, futerały w postaci etui
na klucze, kopertówki, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki (bez wyposażenia), kosmetyczki (niewyposażone), kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kuferki kosmetyczne,
kuferki na kosmetyki [puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane
bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprzedawane
bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez
wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, małe
torebki kopertówki, metalowe etykiety na bagaż, metalowe okucia
do torebek, niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię,
plecaki, plecaki [małe], plecaki turystyczne, plecaki sportowe, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, podręczne torby do samolotu,
podróżne (kufry-), podróżne (torby-), podróżne torby na garderobę
wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, portfele z przegródkami na karty, portfele wraz z etui na karty, portfele skórzane, portfele na nadgarstek, portfele na karty, portfele do przypinania na pasku,
portfele, pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce na klucze, pokrowce
na bagaż, pokrowce do garniturów, pojemniki na wizytówki, portmonetki, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, portmonetki (wyroby ze skóry),
skórzane etui na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, skórzane walizki
podróżne, sportowe torby, stylowe torebki, szkolne (torby-), szkolne (tornistry-), teczki, teczki i aktówki, teczki na dokumenty, teczki
na dokumenty [aktówki], teczki ze skóry, teki, dyplomatki, tekstylne
torby na zakupy, torby, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule i sukienki,
torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby na książki, torby
na obuwie, torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na ramię, torby na piesze wycieczki, torby na ubrania, torby
na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby plażowe, torby pamiątkowe, torby płócienne, torby
podręczne do samolotu, torby podręczne na odzież sportową, torby
podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne o małej objętości, torby podróżne [podręczne], torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne [wyroby skórzane], torby
[pokrowce] na ubrania do podróży, torby przenośne, torby sportowe,
torby szkolne na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby
turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby
w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wykonane ze skóry,
torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby zakupowe, torby ze sznurka
na zakupy, torebki, torebki damskie, torby ze sztucznego futra, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię,
torebki do ręki, torebki-kuferki [boston bag], torebki męskie, torebki
na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki-paski, torebki-paski na biodra, torebki, portmonetki i portfele,
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torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, tornistry szkolne, uchwyty do toreb,
uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe, walizki, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki
na kółkach, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki
podróżne [podręczne], walizki skórzane, walizki z kółkami, walizki
z napędem elektrycznym, walizki z wbudowanymi półkami, walizy,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], zestawy podróżne, zawieszki,
etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], zawieszki, etykiety bagażowe,
worki ze sznurkiem, worki, sakiewki, worki podróżne, worki marynarskie na podróż, worki marynarskie.

(111) 336693
(220) 2020 04 28
(210) 513054
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPMECHANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MECHANIKA ZAP
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 7 przemysłowe zrobotyzowane maszyny do nacinania,
obrabiarki do obróbki metalu, obrabiarki precyzyjne, centra obróbki metali, obrabiarki do cięcia, precyzyjne obrabiarki do cięcia
przedmiotów obrabianych, tokarki do obróbki metalu, obrabiarki
do metalu, zwijarki do metali, wytłaczarki do metalu, prasy do tłoczenia metali, prasy do formowania metalu, przeciągarki do obróbki
metalu, szlifierki do obróbki metalu, dziurkarki do obróbki metalu,
frezarki do obróbki metalu, maszyny do przetwórstwa metali, piły
do metalu jako maszyny, maszyny do kształtowania metalu, walcarki
do obróbki metali, dłutownice do obróbki metalu, maszyny do formowania metalu, maszyny do cięcia metali, maszyny do obróbki
metali, giętarki do obróbki metalu, strugarki wzdłużne [do obróbki
metalu], prostownice do arkuszy metalowych, strugarki poprzeczne
do obróbki metalu, noże obrotowe do metalu, maszyny do obróbki
skrawaniem metali, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu,
noże obrotowe do metalu jako części maszyn, brzeszczoty pił do metalu do maszyn, noże tokarskie do obrabiarek do metalu, narzędzia
do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, maszyny do grawerowania, skomputeryzowane maszyny do grawerowania, 37 montaż
instalacji maszynowych, naprawa maszyn, przegląd maszyn, usługi
instalacji maszyn, usługi konserwacji maszyn, konserwacja maszyn
przemysłowych, odnawianie maszyn przemysłowych, naprawa
maszyn przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, usługi
modernizacji i przekształcania maszyn, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, naprawa maszyn i sprzętu do obróbki
metali, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu
metalu i obróbce metalu, 40 obróbka metali, cięcie metalu, wykańczanie metali, tłoczenie metalu, obróbka metalurgiczna, lutowanie
twarde metali, kształtowanie metalu, kształtowanie elementów
metalowych, formowanie metali na zimno, usługi w zakresie obróbki metalu, frezowanie, cieplna obróbka metali, obróbka materiałów
wiązką laserową, informacje o obróbce materiałów, obróbka cieplna
metalowych rur i przewodów rurowych, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, 42
projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie maszyn
przemysłowych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, projektowanie konstrukcyjne, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji,
testowanie maszyn, kalibrowanie maszyn, opracowywanie maszyn
przemysłowych, monitorowanie stanu maszyn, testowanie funkcjonalności maszyn, badania dotyczące maszyn przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, badania w zakresie maszyn
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produkcyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn,
usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości,
planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania i rysunku technicznego, wzornictwo
przemysłowe, opracowywanie procesów przemysłowych, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, udzielanie informacji
dotyczących inżynierii przemysłowej, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, doradztwo techniczne w zakresie przemysłu
lekkiego, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi
doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie
technik obróbki skrawaniem, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, usługi projektowania dotyczące narzędzi
do obróbki metali, usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, usługi projektowania na zamówienie, usługi inżynieryjne
dotyczące systemów formowania metali, usługi projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali, usługi projektowania dotyczące
pras do obróbki metali, usługi projektowania na zamówienie.

(111) 336694
(220) 2020 04 28
(210) 513056
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732)	NIEDZIELSKI ARTUR ROBERT ZŁOTA RYBKA, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART DOG
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, karma dla psów,
preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla psów,
karmy w puszce przeznaczone dla psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia psów, jadalne przysmaki dla psów, karma dla zwierząt
domowych zawierająca wołowinę, karma dla zwierząt domowych
zawierająca wieprzowinę, karma dla zwierząt domowych zawierająca dziczyznę, karma dla zwierząt domowych zawierająca jagnięcinę,
karma dla zwierząt domowych zawierająca ryby, karma dla zwierząt
domowych zawierająca drób, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
następujących towarów: karma dla zwierząt domowych, karma dla
psów, preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla
psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia psów, jadalne przysmaki dla psów, karma dla zwierząt
domowych zawierająca wołowinę, karma dla zwierząt domowych
zawierająca wie przewinę, karma dla zwierząt domowych zawierająca dziczyznę, karma dla zwierząt domowych zawierająca jagnięcinę,
karma dla zwierząt domowych zawierająca ryby, karma dla zwierząt
domowych zawierająca drób.
(111) 336695
(220) 2020 05 05
(210) 513059
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(111) 336698
(220) 2020 05 04
(210) 513067
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Your Partner in Business PARTNER Consumer Electronics
(540)

(540)	Logos HOTEL
(540)

(531) 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
usługi turystyczne, usługi w zakresie planowania podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie zwiedzania, organizowanie pobytów rekreacyjnych, pilotowanie grup wycieczkowych, przewodnictwo wycieczek,
usługi informacji o transporcie, rezerwacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41 działalność wydawnicza, usługi
oświatowe i szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi związane z organizacją rozrywki, 43
usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach
zakwaterowania, usługi kempingów, usługi domów turystycznych,
usługi domów wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, usługi
barów, usługi kawiarni, usługi restauracji, usługi kateringowe, wynajmowanie sal konferencyjnych.
(111) 336696
(220) 2020 05 04
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) TOYS GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G TOYS GALLERY
(540)

(210) 513065

(591) biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy (konstrukcyjne), 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, administrowanie programami lojalnościowymi konsumenta,
agencje reklamowe, analizy kosztów, marketing ukierunkowany, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, 36
zarządzanie finansami, analizy finansowe, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 336697
(220) 2020 05 05
(210) 513066
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) RULECKA-BELINA ANNA, Czeladź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Folkisz
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, ozdoby
ścienne z papieru, wycinanki papierowe, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, ceramiczna zastawa stołowa, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczne ozdoby, figurki wykonane
z ceramiki, ozdoby ceramiczne, rzeźby ceramiczne, wazony, wazony
na kwiaty, 24 bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bielizna
pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, obrusy, 26 sztuczne
kwiaty z papieru, kompozycje z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucznych.

(591) niebieski, granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników, telewizorów, sprzętu
do odtwarzania muzyki, projektorów, sprzętu komputerowego
i akcesoriów komputerowych, w tym komputerów, tabletów, monitorów, klawiatur, drukarek, kserokopiarek, routerów, kamer, myszek
podkładek, pamięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów głośnomówiących do telefonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych, ramek cyfrowych,
nawigacji GPS, wideo rejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów do sprzętów elektronicznych,
sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego, w tym kabli,
przewodów, przedłużaczy, uchwytów mocujących, baterii, akumulatorków, ładowarek, obiektywów, statywów, słuchawek, podkładek, programów komputerowych, gier komputerowych, sprzętu
do grania w gry komputerowe, w tym konsol, płyt CD i DVD, książek,
urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, w tym lodówek,
zamrażarek, pralek, zmywarek, kuchenek, kuchenek mikrofalowych,
zlewozmywaków, czajników, opiekaczy, tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów, szybkowarów, gofrownic, krajalnic, maszynek
do mielenia, maszyn do wypieku chleba, sokowirówek i wyciskarek,
mikserów i robotów kuchennych, blenderów, ekspresów, młynków
do kawy, żelazek i stacji parowych, desek do prasowania, suszarek,
odkurzaczy, lokówek, prostownic, depilatorów, trymerów, maszynek
do golenia, szczoteczek do zębów, sztućców, garnków i akcesoriów
kuchennych, wag kuchennych i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów, urządzeń wentylujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, urządzeń grzewczych, urządzeń i artykułów oświetleniowych, w tym lamp, reflektorów, kinkietów, żyrandoli, akcesoriów
do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym kabli, uchwytów
mocujących, przewodów, armatury kuchennej i łazienkowej, wyposażenia łazienek w tym wanien, umywalek, sedesów, muszli, brodzików, kabin prysznicowych, środków do czyszczenia i konserwacji,
w tym artykułów elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, kuchni i łazienek, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet kawy i herbaty, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet
sprzętu biurowego, artykułów biurowych, artykułów papierniczych,
artykułów piśmienniczych, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez
Internet toreb, futerałów i pokrowców, w tym toreb na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, sprzedaż pudełek, sprzedaż opakowań plastikowych, metalowych, z tkanin, usługi badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe i marketingowe.
(111) 336699
(220) 2020 05 04
(210) 513073
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BT CLEAN ROOM Engineering
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 11 czyste komory i instalacje sanitarne do czystych komór,
urządzenia i instalacje do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych,
instalacje sanitarne HVAC, czyste komory, komory czyste-instalacje
sanitarne dla czystych komór, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania
powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
odpylanie przemysłowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, instalacje sanitarne HVAC, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnicze
(aparatura i instalacje-), chłodzenie (instalacje), urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do oczyszczania gazu,
urządzenia do obróbki chemicznej (urządzenia do-), ciecze (chłodnice do-) [instalacje], akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, dmuchawy [części instalacji do nawiewu],
ogrzewanie parowe (odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji-),
para (instalacje do wytwarzania-), podgrzewacze (instalacje-), powietrze (instalacje do filtrowania-), powietrze (instalacje klimatyzacyjne),
rury [części instalacji sanitarnych], sanitarna (instalacje i aparatura-),
suszenie (urządzenia i instalacje do-), wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], woda (instalacje do dystrybucji-), woda (instalacje do uzdatniania-), woda (schładzanie-)
[instalacje], woda gorąca (instalacje centralnego ogrzewania na-), zawory termostatyczne [części instalacji ogrzewniczych] .

(111) 336700
(220) 2020 05 04
(210) 513076
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati (US)
(540) (znak słowny)
(540) Vigantoletten Max Active Flex
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty lecznicze, żywność i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi i niemowląt, plasterki i plastry lecznicze,
witaminy i preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety
do celów leczniczych, probiotyczne preparaty zawierające bakterie
do celów leczniczych.
(111) 336701
(220) 2020 05 01
(210) 513080
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732) KOZIOŁ RENATA ELŻBIETA ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY AMIKUS, Jabłoń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomyk AMIKUS UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkle,
na zewnątrz w zniczach
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy, czerwony, żółty
(531) 07.03.02, 13.01.01, 01.03.02, 01.15.11, 24.17.25, 27.05.01,
25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 4 nieelektryczne znicze nagrobne, świece, knoty, knoty
do świec, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zniczy.
(111) 336702
(151) 2020 10 14

(220) 2020 05 05
(441) 2020 06 29

(210) 513083
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(732)	ŁATOSZYŃSKA HANNA TERRAPI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terrapi
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki toaletowe.
(111) 336703
(220) 2020 04 30
(210) 513088
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) DOBRZYŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE TEGRO ADAM DOBRZYŃSKI IMPORT EXPORT,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TK GLOVES
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane
w przemyśle.
(111) 336704
(220) 2020 04 30
(210) 513089
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) DOBRZYŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE TEGRO ADAM DOBRZYŃSKI IMPORT EXPORT,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TK
(540)

(531) 26.01.18, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane
w przemyśle.
(111) 336705
(220) 2020 04 30
(210) 513091
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ECTIFEM
(510), (511) 5 globulki dopochwowe o działaniu nawilżającym i łagodzącym stany zapalne.
(111) 336706
(220) 2020 04 30
(210) 513092
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REGERHIN
(510), (511) 5 preparaty do nosa w postaci maści.
(111) 336707
(220) 2020 05 01
(210) 513103
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) KOZIOŁ RENATA ELŻBIETA ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY AMIKUS, Jabłoń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z.P.H.U. AMIKUS producent zniczy
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(111) 336710
(220) 2020 05 06
(210) 513111
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METZER
(540)

(540)

(591) biały, niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 13.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.02,
29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 4 nieelektryczne znicze nagrobne, świece, knoty, knoty
do świec, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zniczy.
(111) 336708
(220) 2020 05 01
(210) 513104
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732) KOZIOŁ RENATA ELŻBIETA ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY AMIKUS, Jabłoń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płomyk AMIKUS UWAGA: używać w pomieszczeniach w szkle,
na zewnątrz w zniczach
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, żółty, zielony
(531) 01.03.02, 01.15.11, 07.03.02, 13.01.01, 24.17.25, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 nieelektryczne znicze nagrobne, świece, knoty, knoty
do świec, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zniczy.
(111) 336709
(220) 2020 05 03
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) DOMAŃSKA-JAMBRIK ANNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ONE WEDDINGS & EVENTS
(540)

(210) 513109

(531) 27.05.01, 24.17.08
(510), (511) 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych,
planowanie i organizowanie ceremonii religijnych i świeckich, planowanie i organizowanie ceremonii pogrzebowych, planowanie
i organizowanie spotkań politycznych, planowanie i organizowanie
eventów, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru,
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi wypożyczania strojów wieczorowych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne,
chemiczne i farmaceutyczne preparaty dla stomatologii, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, materiały dentystyczne
do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, diagnostyczne materiały stosowane w stomatologii, kleje do protez dentystycznych, lakiery
dentystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki do celów
stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, materiały do plombowania zębów, porcelana na protezy dentystyczne, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, tampony i waciki do celów dentystycznych,
woski dentystyczne, woski do modelowania do celów stomatologicznych, 10 aplikatory stomatologiczne, dentystyczna aparatura i instrumenty, lusterka dentystyczne, przyborniki i stojaki na strzykawki
i aplikatory stomatologiczne, maski stosowane przez stomatologów,
materiały do zszywania, narzędzia stomatologiczne, ochraniacze
zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne, przyrządy
i przybory dentystyczne, strzykawki stomatologiczne, sztuczne zęby,
sztyfty dentystyczne, urządzenia do użytku w ortodoncji, wiertła dentystyczne, urządzenia do opracowania i leczenia kanałów zębowych.
(111) 336711
(220) 2020 05 06
(210) 513117
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO AIR
(510), (511) 11 rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących
gazów spalinowych, urządzenia wentylacyjne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia i instalacje do wentylacji,
urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, wymienniki ciepła, wentylatory do wymienników ciepła,
wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania.
(111) 336712
(220) 2020 05 06
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) ŚPIEWAK EWA LOVELY YOU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lovely You atelier brafittingu
(540)

(210) 513118

(591) szary, czarny, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.01, 26.01.18, 26.01.15
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, 45 usługi brafittingu
(dobierania biustonoszy).
(111) 336713
(220) 2020 05 06
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) PETRYS ALEKSANDER, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 513127
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(540) CZYŚCIFON
(510), (511) 5 chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty do dezynfekcji rąk, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki dezynfekujące do użytku
domowego, antybakteryjne środki do mycia rąk, wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, higieniczne środki nawilżające, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, chusteczki wilgotne nasączone płynem
farmaceutycznym, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki do usuwania bakterii,
preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], chusteczki dezynfekujące
oraz antybakteryjne do powierzchni płaskich (m.in.: laptop, telefon,
urządzenia elektryczne) oraz skóry.
(111) 336714
(220) 2020 05 04
(210) 513130
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732)	HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HABYS for perfect massage
(540)

(591) zielony, żółty
(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty i preparaty kosmetyczne, środki do mycia
i pielęgnacji skóry, olejki eteryczne, olejki do masażu, kremy do masażu, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, środki do dezynfekcji, 10 meble dla celów medycznych, w tym stoły rehabilitacyjne, sofy i kanapy wykonane specjalnie do celów medycznych, fotele i krzesła dla celów medycznych, fotele i krzesła stomatologiczne,
łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, materace do celów medycznych, materace i maty do masażu, aparaty do masażu, rękawice
do masażu, poduszki ortopedyczne, wkładki i pasy ortopedyczne,
urządzenia do ćwiczeń terapeutycznych, gorsety do celów medycznych, poduszki do celów medycznych, kule, nosze dla chorych, nosze
na kółkach, maty do zapobiegania odleżyny, artykuły ortopedyczne,
urządzenia do fizjoterapii, rękawice do celów medycznych, stoły operacyjne, sanitarne maseczki ochronne, poduszki, zagłówki oraz wałki
do celów rehabilitacyjnych, wałki, półwałki i kliny do masażu, nakładki
do masażu, 20 meble ergonomiczne, meble rehabilitacyjne, krzesła
do masażu, taborety, niemetalowe dozowniki do ręczników i papieru, dekoracje przestawne, łóżka do masażu, stoły do masażu niemetalowe, drabinki składane, kurtyny i zasłony używane w gabinetach
lekarskich, szafki na lekarstwa, niemetalowe fotele, krzesła, leżanki
do celów rehabilitacyjnych, materace nie do celów leczniczych, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna a także on-line w szczególności produktów i preparatów kosmetycznych, środków do mycia i pielęgnacji
skóry, olejków eteryczne, olejków do masażu, kremów do masażu,
środków toaletowych, środków do dezynfekcji, mebli, książek, czasopism, broszur informacyjnych, przyrządów do masażu, fizykoterapii oraz do gimnastyki leczniczej, łóżek do celów leczniczych, łóżek
i stołów do masażu, materaców do celów leczniczych, przyrządów
oraz produktów ortopedycznych, wynajem mebli do salonów kosmetycznych i salonów masażu, 41 organizowanie pokazów dotyczących
technik masażu, organizowanie szkoleń i kursów dot. sprzętu do rehabilitacji i masażu, informacja o rekreacji, instruktaże, kluby zdrowia,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, seminariów, konkursów, 44 usługi fizjoterapii, usługi masażu, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, usługi aromaterapii, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi ośrodków rehabilitacyjnych.
(111) 336715
(220) 2020 05 04
(210) 513131
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Kasztanki
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(540)

(591) pomarańczowy, żółty, biały, brązowy
(531) 26.01.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki nadziewane, wyroby czekoladowe, słodycze.
(111) 336716
(220) 2020 05 04
(210) 513132
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się dobrze,
czynisz dobrze
(540)

(591) żółty, jasnobrązowy, brązowy, zielony, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 05.07.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako słodycze.
(111) 336717
(220) 2020 05 04
(210) 513134
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się dobrze,
czynisz dobrze
(540)

(591) różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, zielony, brązowy,
czerwony, biały
(531) 26.01.03, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako słodycze.

(540)

(111) 336718
(220) 2020 05 04
(210) 513137
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się dobrze,
czynisz dobrze
(540)
(591) szary, fioletowy, zielony, bialy, brązowy
(531) 26.01.03, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki nadziewane, wyroby czekoladowe, słodycz.
(111) 336721
(220) 2020 05 04
(210) 513141
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Tiki Taki
(540)

(591) żółty, zielony, brązowy, biały, jasnozielony
(531) 05.07.12, 05.03.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako słodycze.
(111) 336719
(220) 2020 05 04
(210) 513138
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Mieszanka Krakowska Wawel Czujesz się dobrze,
czynisz dobrze
(540)

(591) pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 05.07.11, 05.03.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, cukierki o smaku owocowym, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki owocowe jako słodycze.
(111) 336720
(220) 2020 05 04
(210) 513140
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Malaga

(591) niebieski, biały, żółty, czerwony, brązowy
(531) 26.01.03, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki nadziewane, wyroby czekoladowe, słodycze.
(111) 336722
(220) 2020 05 05
(210) 513149
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRECOPTIC
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 01.07.12, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 27.01.06, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: stereoskopy, optyczne artykuły, laboratoryjne
urządzenia optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, mikroskopy,
obiektywy do mikroskopów, pryzmaty do mikroskopów, reflektory
do mikroskopów, urządzenia oświetleniowe do mikroskopów, statywy manipulacyjne do mikroskopów, kondensory do mikroskopów, urządzenia i przyrządy do mikroskopii, szkiełka przedmiotowe
do mikroskopów, tubusy obiektywów do mikroskopów, przyrządy
do obrazowania, urządzenia do obrazowania elektronicznego, urządzenia do spektrometrii, cyfrowe aparaty fotograficzne, oprogramowanie laboratoryjne, oprogramowanie bio-informatyczne, 37
konserwacja i naprawa laboratoryjnych urządzeń optycznych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa
mikroskopów.
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(111) 336723
(220) 2020 05 07
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) SENSUS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prevent Care
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 513159

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.07, 24.13.01
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, edukacja
i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja i szkolenia
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, kursy samoświadomości [szkolenia],
nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów szkolenia
dla młodzieży związanych z przemysłem narzędziowym, organizowanie
programów szkolenia młodzieży, organizowanie programów szkolenia
młodzieży związanych z branżą budowlaną, pokazy [szkolenia] technik
malowania i dekoracji, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie
warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników, prowadzenie
warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 336724
(220) 2020 05 05
(210) 513164
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) SACHOL KIDS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 336725
(220) 2020 05 05
(210) 513165
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) SACHOL FAST EFFECT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 336726
(220) 2020 05 05
(210) 513166
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732)	HIGH FREQUENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HIGH FREQUENCY
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, analiza trendów marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
przygotowywanie planów marketingowych, reklama i marketing,
promowanie-reklama działalności gospodarczej, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 41 prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie konferencji.
(111) 336727
(220) 2020 05 05
(210) 513168
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIENNA CAPS HEETS Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH / 6 G Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
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technologię IQOS Heatcontrol DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience, only use HEETS with IQOS STOP BURNING-HEET
(540)

(531) 19.03.03, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 336728
(220) 2020 05 05
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CLARITY COMPLEX
(540)

(210) 513174

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów
medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy
diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych.
(111) 336729
(220) 2020 05 05
(210) 513176
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMEX
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, płyty gazowe i indukcyjne, piekarniki, okapy, kuchnie mikrofalowe, kuchenki, opiekacze, suszarki,
kolektory słoneczne.
(111) 336730
(220) 2020 05 05
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(210) 513177
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CLARITY COMPLEX NOWA FORMUŁA
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.05, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych.
(111) 336731
(220) 2020 05 07
(210) 513179
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SYZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeDi PROTECT
(540)

nych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej
żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów,
płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów
na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych
i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych,
esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, ziół
do palenia, produktów konopnych, suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych,
witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej,
42 prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań naukowych
dotyczących zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie porad
z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, udzielanie porad
z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi
doradcze w zakresie terapii manualnej i aromaterapii.

(111) 336733
(220) 2020 05 05
(210) 513187
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 13
(732) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM CBD PRODUCTS PROPAGANDA WEED
(540)

(591) jasnoszary, ciemnoszary, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 23.05.05, 24.01.01
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, 37 dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
(111) 336732
(220) 2020 05 05
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 13
(732) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBDSMOKE.PL EST 2019
(540)

(210) 513186

(591) biały, zielony, jasnobrązowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 26.01.03,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych,
aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków
eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konop-

(531) 05.03.13, 05.03.14, 03.11.01, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17,
27.05.24, 27.05.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej
w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół
leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia,
produktów konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych, witamin
i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów
kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, prowadzenie detalicznych
i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków
eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej
żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych,
kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/
Iub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym
kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, 42 prowadzenie
badań naukowych, prowadzenie badań naukowych dotyczących
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zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie porad z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, udzielanie porad z zakresu
prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe
w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi doradcze w zakresie terapii manualnej i aromaterapii.

(111) 336734
(220) 2020 05 07
(210) 513188
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732)	AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWA
(510), (511) 29 dżemy, galaretki, żelatyna spożywcza, mieszanki żelujące na bazie cukru i pektyny.
(111) 336735
(220) 2020 05 07
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) ZASADA PIOTR, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) layzzzy
(540)

(210) 513189

(531) 03.05.17, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne i sportowe.
(111) 336736
(220) 2020 05 05
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 13
(732) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + BIO CANNA PHARMA
(540)

(210) 513190

(591) zielony, ciemnozielony, jasnozielony, czarny, szary, biały
(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.14, 26.05.01,
26.05.15, 26.05.16, 24.13.24
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej w placówkach specjalistycznych i przez Internet preparatów aromatycznych,
aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków
eterycznych, ekstraktów roślinnych i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych, esencji ziołowych, preparatów
ziołowych do celów leczniczych, ziół do palenia, produktów konopnych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej
żywności, preparatów witaminowych, witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów
na bazie ziół, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży preparatów aromatycznych, aromaterapeutycznych, olejków zapachowych i eterycznych, olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych
i ziołowych, ziół leczniczych i leków ziołowych, wyciągów ziołowych,
esencji ziołowych, preparatów ziołowych do celów leczniczych, ziół
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do palenia, produktów konopnych, suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych, suplementów żywnościowych, zdrowej żywności, preparatów witaminowych,
witamin i preparatów witaminowych, suplementów ziołowych, preparatów kosmetycznych, kosmetyków, preparatów do mycia, płynów
do pielęgnacji ciała i/lub włosów, płynów kosmetycznych, kremów kosmetycznych, w tym kremów na bazie ziół, dezodorantów, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej,
42 prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań naukowych
dotyczących zdrowej żywności, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania ziół, prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania konopi w lecznictwie, 44 udzielanie porad
z zakresu zdrowego odżywiania, porady dietetyczne, udzielanie porad
z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia, usługi
doradcze w zakresie terapii manualnej i aromaterapii.

(111) 336737
(220) 2020 05 07
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) TRZESZCZAK AGNIESZKA, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUM ACADEMY
(540)

(210) 513195

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 22.01.21, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania wideo z muzyką, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacji
w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów[edukacja lub rozrywka],
organizowanie obozów sportowych, organizowanie edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie corocznych konferencji
edukacyjnych, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia.
(111) 336738
(220) 2020 05 05
(210) 513197
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732) MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W MOŃKACH,
Mońki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOŃKI
(540)

(531) 06.19.11, 06.19.16, 03.04.02, 03.04.26, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, masło, mleko, mleko w proszku, serwatka, produkty serowarskie.
(111) 336739
(220) 2020 05 06
(210) 513213
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) POLAND TODAY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND TODAY Internationally engaged
(540)

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, dodatki do gazet w postaci czasopism, czasopisma branżowe, periodyki [czasopisma],
dzienniki, pamiętniki, dzienniki, katalogi, podręczniki [książki], przewodniki, mapy, broszury, ulotki, odbitki, materiały biurowe, przyrządy do pisania, 35 organizowanie targów handlowych, promocja targów do celów handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi prenumeraty gazet, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, usługi reklamowe i promocyjne
przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, produkcja reklam, kompilacja reklam, 38 emisja
telewizyjna, transmisja programów telewizyjnych, transmisje audycji
telewizyjnych, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja skomputeryzowanych danych drogą
telewizyjną, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie programów
telewizyjnych drogą satelitarną, emisja programów telewizyjnych
i radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja
programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie
[VOD] i telewizji za opłatą [PAY-PER-VIEW], zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu,
obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych
on-line, 41 publikacja czasopism, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie książek, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe w Internecie,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie
szkoleń, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, organizacja seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie czasopism, wydawanie gazet, organizowanie i prowadzenie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prezentowanie programów
telewizyjnych.
(111) 336740
(220) 2020 05 06
(210) 513214
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NADZIEJA,
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓŁDZIELNIA
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.02, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, roz-

powszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i nagrań wideo do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja [reklama]
koncertów, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi
zarządzania społecznością online, usługi współpracy z blogerami,
usługi sprzedaży towarów: kubki, koszulki, plecaki, napoje, plakaty,
torby, opaski silikonowe, bluzy, czapki, torebki nerki, skarpety, lusterka, magnesy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania restauracjami, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, stołówkami,
agencjami muzycznymi, artystycznymi, studiami nagrań, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
wykonywanie fotokopii, 41 usługi rozrywkowe, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi
publikacji, usługi wydawnicze, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
i pisemnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, biblioteki, centra rozrywki, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dyskoteki, informacje dotyczące działalności kulturalnej, kina, konkursy muzyczne,
kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauczanie
i szkolenia, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne,
ogrody udostępniane publicznie, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów piękności, organizacja webinariów,
organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizowanie imprez
muzycznych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień,
produkcja studiów filmowych, sport i fitness, studia filmowe, studia
tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk,
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, usługi klubowe [rozrywka], usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez,
usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty edukacyjne, 43
bary, herbaciarnie, kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków
i napojów, puby, snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, rezerwacja zakwaterowania, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych,
usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie
zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem pawilonów, wynajmowanie pokoi, żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, wynajem mebli,
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
zakwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(111) 336741
(220) 2020 05 06
(210) 513217
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BZK NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 16 druki i broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości,
wizytówki, papierowe foldery i kalendarze, druki firmowe, druki ofertowe, 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, analizy mar-
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ketingowe, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, usługi
agencji reklamowych i informacji handlowej w zakresie nieruchomości, usługi analizy trendów marketingowych na rynku nieruchomości,
analizy danych badań rynkowych, badania dotyczące cen, badania
opinii publicznej, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, usługi public
relations, 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, w tym pozostających na własność, nabywanie, organizowanie i pomoc w zakupie nieruchomości, finansowanie nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, wycena finansowa
nieruchomości, usługi powiernictwa, ubezpieczenia majątkowe, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania, organizowanie
wynajmu lokali i obiektów, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi doradztwa w zakresie inwestowania
w nieruchomości i rozbudowy nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
agencji nieruchomości w obrocie ziemią, budynkami i obiektami
użyteczności publicznej, usługi leasingu w zakresie obrotu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie remontu nieruchomości, usługi
nadzoru budowlanego w realizacji projektów dot. nieruchomości, 42
planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe i architektoniczne w związku z nieruchomościami, ekspertyzy i opinie z zakresu
nieruchomości, doradztwo architektoniczne.

(111) 336742
(220) 2020 05 08
(210) 513218
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) CDF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CDF ARCHITEKCI
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów
architektonicznych, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi
projektowania dotyczące architektury, przygotowywanie projektów architektonicznych, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, badania architektoniczne, projektowanie budowlane, przygotowanie projektów
urbanistycznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków mieszkalnych, opracowanie inwentaryzacji budowlanych,
projektowanie z wykorzystaniem modelu BIM (modelowanie informacji o budynku) w zakresie architektury, konstrukcji budowlanych,
konstrukcji drogowych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.
(111) 336743
(220) 2020 05 06
(210) 513219
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BZK SOLAR
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej
(jako towar), 9 elektryczne urządzenia fotowoltaiczne i aparatura
do wytwarzania, sterowania przepływem oraz przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną, ogniwa słoneczne
z krzemu krystalicznego, kolektory słoneczne do wytwarzanie energii elektrycznej, generatory wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, baterie słoneczne, instalacje i moduły fotowoltaiczne,
osprzęt i oprogramowanie do realizacji instalacji i sterowania systemami solarnymi, 16 instrukcje na nośnikach papierowych dotyczące
fotowoltaiki i jej stosowania, drukowane informatory, kalendarze,
ulotki i materiały szkoleniowe, wizytówki, druki firmowe, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą elektrowni słonecznych i zużycia
energii, organizowanie zakupów i doradztwo w tym zakresie, także świadczone on-line, marketing bezpośredni w sektorze energe-
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tycznym, dostarczanie on-line informacji o rynku produktów i usług
dotyczących sektora energetycznego, organizowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich poprzez punkty sprzedaży w sektorze
energetycznym, mediacja i zawieranie kontraktów handlowych oraz
gromadzenie i udostępnianie informacji handlowych dla tego sektora, usługi promocji sprzedaży w sektorze energetycznym, usługi doradcze i mediacyjne w zawieraniu kontraktów na rzecz sektora energetycznego, usługi on-line i off-line sprzedaży detalicznej dotyczącej
urządzeń, aparatury, monitorowania, sterowania i dystrybucji energii
elektrycznej, organizowanie udziału w targach handlowych i ekspozycjach w dziedzinie energii solarnej, agencje importowo-eksportowe w dziedzinie energii elektrycznej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług związanych z energetyką solarną, usługi kapitałowe dotyczące parków słonecznych, zarządzanie funduszami w zakresie udziałów w parkach
słonecznych i elektrowniach słonecznych, usługi wynajmowania
parków słonecznych, doradztwo w dziedzinie finansowania, zarządzanie udziałami w przedsięwzięciach w zakresie wykorzystywania
energii słonecznej, 37 usługi instalacyjne systemów zasilania energią
słoneczną instalacja systemów paneli słonecznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektach przemysłowych, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, 38 zapewnianie dostępu
do komputerowych baz danych w dziedzinie dystrybucji i gromadzenia danych dotyczących cen i danych statystycznych sektora energetyki solarnej, 39 dystrybucja i dostawy energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, leasing energii elektrycznej i urządzeń generujących
energię elektryczną ze źródeł solarnych, 40 wytwarzanie i generowanie energii elektrycznej za pomocą fotowoltaicznych systemów
energii słonecznej oraz elektrowni słonecznych, 42 projektowanie
i opracowywanie systemów do wytwarzania energii elektrycznej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania,
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, badania
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
efektywnego wykorzystywania energii solarnej.

(111) 336744
(220) 2020 05 08
(210) 513220
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) CDF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDF ARCHITEKCI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów
architektonicznych, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi
projektowania dotyczące architektury, przygotowywanie projektów architektonicznych, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, badania architektoniczne, projektowanie budowlane, przygotowanie projektów
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urbanistycznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków mieszkalnych, opracowanie inwentaryzacji budowlanych,
projektowanie z wykorzystaniem modelu BIM (modelowanie informacji o budynku) w zakresie architektury, konstrukcji budowlanych,
konstrukcji drogowych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

(111) 336745
(220) 2020 05 06
(210) 513221
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BZK NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13, 07.01.24
(510), (511) 16 druki i broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości,
wizytówki, papierowe foldery i kalendarze, druki firmowe, druki ofertowe, 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, analizy marketingowe, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, usługi
agencji reklamowych i informacji handlowej w zakresie nieruchomości, usługi analizy trendów marketingowych na rynku nieruchomości,
analizy danych badań rynkowych, badania dotyczące cen, badania
opinii publicznej, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, usługi public
relations, 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, w tym pozostających na własność, nabywanie, organizowanie i pomoc w zakupie nieruchomości, finansowanie nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, wycena finansowa
nieruchomości, usługi powiernictwa, ubezpieczenia majątkowe, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania, organizowanie
wynajmu lokali i obiektów, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi doradztwa w zakresie inwestowania
w nieruchomości i rozbudowy nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
agencji nieruchomości w obrocie ziemią, budynkami i obiektami
użyteczności publicznej, usługi leasingu w zakresie obrotu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie remontu nieruchomości, usługi
nadzoru budowlanego w realizacji projektów dot. nieruchomości, 42
planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe i architektoniczne w związku z nieruchomościami, ekspertyzy i opinie z zakresu
nieruchomości, doradztwo architektoniczne.
(111) 336746
(220) 2020 05 06
(210) 513222
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BZK SOLAR
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.04.02, 01.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej
(jako towar), 9 elektryczne urządzenia fotowoltaiczne i aparatura
do wytwarzania, sterowania przepływem, oraz przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną, ogniwa słoneczne
z krzemu krystalicznego, kolektory słoneczne do wytwarzanie energii elektrycznej, generatory wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, baterie słoneczne, instalacje i moduły fotowoltaiczne,
osprzęt i oprogramowanie do realizacji instalacji i sterowania syste-

mami solarnymi, 16 instrukcje na nośnikach papierowych dotyczące
fotowoltaiki i jej stosowania, drukowane informatory, kalendarze,
ulotki i materiały szkoleniowe, wizytówki, druki firmowe, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą elektrowni słonecznych i zużycia
energii, organizowanie zakupów i doradztwo w tym zakresie, także świadczone on-line, marketing bezpośredni w sektorze energetycznym, dostarczanie on-line informacji o rynku produktów i usług
dotyczących sektora energetycznego, organizowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich poprzez punkty sprzedaży w sektorze
energetycznym, mediacja i zawieranie kontraktów handlowych oraz
gromadzenie i udostępnianie informacji handlowych dla tego sektora, usługi promocji sprzedaży w sektorze energetycznym, usługi doradcze i mediacyjne w zawieraniu kontraktów na rzecz sektora energetycznego, usługi on-line i offline sprzedaży detalicznej dotyczącej
urządzeń, aparatury, monitorowania, sterowania i dystrybucji energii
elektrycznej, organizowanie udziału w targach handlowych i ekspozycjach w dziedzinie energii solarnej, agencje importowo-eksportowe w dziedzinie energii elektrycznej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług związanych z energetyką solarną, usługi kapitałowe dotyczące parków słonecznych, zarządzanie funduszami w zakresie udziałów w parkach
słonecznych i elektrowniach słonecznych, usługi wynajmowania
parków słonecznych, doradztwo w dziedzinie finansowania, zarządzanie udziałami w przedsięwzięciach w zakresie wykorzystywania
energii słonecznej, 37 usługi instalacyjne systemów zasilania energią
słoneczną instalacja systemów paneli słonecznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektach przemysłowych, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, 38 zapewnianie dostępu
do komputerowych baz danych w dziedzinie dystrybucji i gromadzenia danych dotyczących cen i danych statystycznych sektora energetyki solarnej, 39 dystrybucja i dostawy energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, leasing energii elektrycznej i urządzeń generujących
energię elektryczną ze źródeł solarnych, 40 wytwarzanie i generowanie energii elektrycznej za pomocą fotowoltaicznych systemów
energii słonecznej oraz .elektrowni słonecznych, 42 projektowanie
i opracowywanie systemów do wytwarzania energii elektrycznej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania,
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, badania
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
efektywnego wykorzystywania energii solarnej.

(111) 336747
(220) 2020 05 08
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732)	AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAFFIC TV
(540)

(210) 513223

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], gry komputerowe, anteny, dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe
nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne [ładowalne], translatory elektroniczne kieszonkowe, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski
do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo
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i optyczne, programy gier komputerowych, karty z pamięcią karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe urządzenia
peryferyjne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo,
taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty
kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt
kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, taśmy wideo, elektroniczne,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste lub z nagraniami,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe udostępniane
on-line via portal, osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń
i przyrządów, programy telewizyjne, filmy, 16 kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, broszury, publikacje drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki,
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, druki, magazyny,
albumy, almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, torby papierowe, 20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe
przenośne i montowane na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe
montowane na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych,
tablice reklamowe o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamowe z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjnymi, 35 usługi
agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, badania rynkowe, zestawienia statystyczne, usługa
prowadzenia portali internetowych w zakresie aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, zawieranie umów w zakresie
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, informacja handlowa, usługi
przeglądu prasy, prowadzenie badań marketingowych, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, księgowość, marketing, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy,
obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz
kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności
w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie
ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem
przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej, wynajem
czasu antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych, organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych-pokazów mody, wystaw, giełd i targów,
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 37
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi
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urządzeń peryferyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń do nadawania, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta
elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa
prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody,
wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, usługi
agencji informacyjnych i agencji prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci
komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy
pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony iii generacji, laptopy, pagery, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 produkcja
filmów, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem
telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne,
studia nagrań, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli,
organizowanie i realizacja koncertów, organizowanie i realizacja widowisk plenerowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, konkursów edukacyjnych, przedstawienia teatralne,
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie udostępniania
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach
i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, usługi agencji informacyjnych
i agencji prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, usługi dostawców usług internetowych polegające
na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza
nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, poczty elektronicznej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach
DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony iii generacji, laptopy, pagery, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe
w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz on-line via portal,
udostępnianie komputerowych baz danych, projektowanie materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki.

(111) 336748
(220) 2020 05 06
(210) 513224
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FREZZE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, produkty alkoholowe do przygotowywania napojów.
(111) 336749
(220) 2020 05 07
(210) 513231
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) POMERANIA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) PLATINUM REWAL
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, motele, rezerwacja i wynajmowanie pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach oraz kwaterach, organizowanie zakwaterowania osób indywidualnych oraz grup, usługi
gastronomiczne.
(111) 336750
(220) 2020 05 07
(210) 513235
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WINOWEKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
na bazie owoców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka,
35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż dla osób
trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe,
destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, piwo.
(111) 336751
(220) 2020 05 08
(210) 513241
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) JASIŃSKA ANETA, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Plastmar
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 37
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 336752
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BŁONIE Smaki Mazowsza
(540)

(210) 513252

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.11, 25.03.01
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory
owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne,
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone,
warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana,
czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kim chi,
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce suszone,
owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne, 30 przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy
sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy),
keczup, musztarda, ocet, pesto, relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąki
ze zbóż i roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód,
melasa (syrop), napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe, napoje izotoniczne, preparaty

do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sorbety
(napoje), lemoniady.

(111) 336753
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) WEISS ILONA, Latchorzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ILONA Weiss WEISS
(540)

(210) 513257

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.06
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, usługi doradcze w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów i analiz rynkowych, 36 usługi finansowe, finansowe usługi
konsultingowe, planowanie i zarządzanie finansowe, zarządzanie finansowe funduszami i rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe za pośrednictwem internetu, zarządzanie majątkiem, kapitałem,
inwestycjami i ryzykiem finansowym, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów i sympozjów, usługi edukacyjne w zakresie biznesu, ekonomii, technologii
informacyjnej, oprogramowania i systemów komputerowych, usługi
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych,
magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, dostarczanie usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych w systemie on-line, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 42 usługi konsultacyjne
w zakresie technologii i informatyki, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące programów komputerowych, badań technologicznych,
oprogramowania, programowania komputerów, sieci komputerowych i informatycznych, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania
produktów i podnoszenia jakości oprogramowania.
(111) 336754
(220) 2020 05 11
(210) 513258
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Iskial-odporni na nudę
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
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medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 336755
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732)	LIZAK MARIUSZ ESTIMA, Maszkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVERRICH
(540)

(210) 513259

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 etui na telefony komórkowe, skórzane etui na telefony
komórkowe, etui z klapką do telefonów komórkowych, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, etui na okulary
i okulary przeciwsłoneczne, maski ochronne, maseczki ochronne,
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży,
reklamy i promocji: odzieży, obuwia, nakryć głowy, etui na telefony
komórkowe, skórzane etui na telefony komórkowe, etui z klapką
do telefonów komórkowych, okulary, okulary ochronne, okulary
przeciwsłoneczne, okulary 3D, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, maski ochronne, maseczki ochronne, maski ochronne przed
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego.
(111) 336756
(220) 2020 05 08
(210) 513260
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TVP Telewizja Naziemna
(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
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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,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 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, 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, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 336757
(220) 2020 05 11
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #OdporniNaNudę!
(540)

(210) 513261

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej
i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
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mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty,
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące
do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 336758
(220) 2020 05 08
(210) 513262
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP TELEWIZJA NAZIEMNA
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, zielony, żółty, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.18, 26.11.03, 26.11.08
(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 foto-

grafii, 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, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 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, 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, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 336759
(220) 2020 05 08
(210) 513263
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP TELEWIZJA NAZIEMNA
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, zielony, żółty, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.18, 26.11.03, 26.11.08
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(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,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 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, 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, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

143

(111) 336760
(220) 2020 05 08
(210) 513267
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732)	GWÓŹDŹ RADOSŁAW HANDEL ODZIEŻĄ NOWĄ
CHARAKTERNI, Żabno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], garnitury, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
legginsy, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, koszulki
sportowe typu rashguard, spodnie, trykoty.
(111) 336761
(220) 2020 05 08
(210) 513268
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732)	GWÓŹDŹ RADOSŁAW HANDEL ODZIEŻĄ NOWĄ
CHARAKTERNI, Żabno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHARAKTERNI
(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], garnitury, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
legginsy, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki sportowe, koszulki
sportowe typu rashguard, spodnie, trykoty.
(111) 336762
(220) 2020 05 11
(210) 513269
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) UNILAB, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Aleric Spray
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
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nicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 336763
(220) 2020 05 11
(210) 513271
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) RYDZEWSKI KAROL, ARCIUCH MARCIN PAN KORNIK
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN KORNIK NIE GRYZIEMY
(540)

(591) żółty, niebieski, szary, czarny, biały
(531) 04.02.20, 14.07.15, 20.01.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia wędzarnicze, urządzenia do grillowania,
grille wędzarnie, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, ruszty, pręty
rusztowe, paleniska, sauny, łaźnie parowe, piece grzewcze, kominki,
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie solarne, fontanny, 20 budy dla
psów, koszyki dla psów, posłania dla psów, drewniane beczki, meble
ogrodowe, poduszki, materace, dekoracje wiszące [ozdoby], figurki
wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw sztucznych, statuetki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, statuetki z bursztynu, figurki drewniane, stojaki na kwiaty, donice drewniane w postaci
skrzyń, 22 hamaki, namioty, plandeki, markizy i brezenty, siatki ogrodowe, sznury z włókien tekstylnych, torby do pakowania z materiałów
tekstylnych, worki do pakowania z materiałów tekstylnych, 28 piaskownice (artykuły do zabawy), artykuły gimnastyczne, baseny kąpielowe [zabawki], domki do zabawy, gry, latawce, trampoliny, zabawki.
(111) 336764
(220) 2020 05 11
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) JASIŃSKA ANETA, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlastMar Twoje okno na świat
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 07.03.02, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.13

(210) 513272

(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 37
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 336765
(220) 2020 05 08
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) PRZĄDKA JOLANTA COPEX, Zbąszyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB DOUBLE bagextreme
(540)

(210) 513278

(591) ciemnoniebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 koperty, torby do pakowania.
(111) 336766
(220) 2020 05 08
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Eat&Go
(540)

(210) 513279

(591) ciemnoszary, złoty, biały
(531) 26.01.04, 26.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, mrożone owoce i warzywa,
mrożone mieszanki owocowe i warzywne, galaretki, galaretki owocowe,
dżemy, kompoty, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje
z przewagą mleka, smoothie na bazie produktów mlecznych z dodatkiem owoców i warzyw, koktajle na bazie produktów mlecznych, jogurty,
jogurty pitne, kefir, sery, produkty serowarskie, gotowe posiłki z mięsa,
ryb, owoców i warzyw, gotowe posiłki wegetariańskie składające się
głównie z owoców i warzyw, gotowe posiłki zawierające głównie ryby,
mięso, jaja, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], żywność przygotowywana z ryb, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, owoce morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, omlety, gulasze, krokiety, krokiety rybne, frytki, zapiekanki
[żywność], hot-dogi w cieście kukurydzianym, burgery, burgery mięsne,
burgery warzywne, burgery sojowe, burgery z tofu, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburgery z kurczaka, zupy, składniki do sporządzania zup, koncentraty pomidorowe, przetwory owocowe i warzywne, pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, musy
owocowe, miąższ z owoców, krojone owoce i warzywa, skórki owocowe,
sałatki owocowe i warzywne, sałatki podawane na przystawkę, sałatki
gotowe, przekąski na bazie mięsa, sera, przekąski na bazie owoców, warzyw i ziemniaków, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów przetworzonych, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe i warzywne, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane,
owoce kandyzowane, rodzynki, orzechy przetworzone, orzechy solone,
prażone, kandyzowane, preparowane, migdały, kompozycje owoców
przetworzonych, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, desery owocowe, desery jogurtowe, desery
mleczne, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30 kawa, herbata, herbata mrożona,
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kawa mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, kakaowe napoje, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napary, inne niż do celów leczniczych, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne
z dodatkiem owoców i warzyw, zboża, produkty zbożowe, kasze, ryż,
musli, chleb, wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze, bułki, bułeczki z dżemem, babeczki, słodkie bułeczki, pączki, paszteciki, rogaliki,
grzanki, suchary, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki,
ravioli, pizza, lasagne, makarony, makaron z serem, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, cheeseburgery, hamburgery w bułkach, gotowe
posiłki na bazie makaronu i ryżu, gotowe posiłki z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kanapki tostowe opiekane, sandwicze, kanapki zawijane typu wrap, naleśniki, placki,
quiche, risotto, samosy, sushi, tortille, zapiekanki w cieście, tarty, przekąski na bazie ryżu lub zbóż, przekąski składające się głównie z ryżu, ze zboża, przekąski kukurydziane, chipsy kukurydziane, chipsy zbożowe, chipsy
taco, chipsy tortilla, chrupki kukurydziane, krakersy ryżowe, kukurydza
prażona [popcorn], ciasta, ciasta w proszku, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, krakersy, gofry, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, galaretki
owocowe, czekolada, czekoladki, słodycze czekoladowe, wafelki, batoniki, pasty na bazie czekolady, desery czekoladowe, budynie deserowe,
puddingi, musy deserowe, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, mrożone jogurty, lód, lody, lody spożywcze,
lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody
owocowe, sorbety, desery lodowe, miód, sosy [przyprawy], sosy owocowe i warzywne, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, pikantne sosy używane jako przyprawy, przyprawy, przyprawy ziołowe, pieprz ziołowy, guma
do żucia nie do celów leczniczych, musztarda, keczup, majonez, 32 wody
niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne
wody smakowe, wody i napoje aromatyzowane, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty lub kawy, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje mrożone na bazie owoców, soki, napoje i nektary
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, sorbety jako napoje, napoje
izotoniczne, napoje energetyzujące. napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje zawierające witaminy, napoje bezalkoholowe wzbogacone solami mineralnymi, lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, owocowe i warzywne napoje typu smoothie, owocowe i warzywne napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, piwo bezalkoholowe, napoje i drinki na bazie piwa bezalkoholowego, 35 organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojalnościowych
i motywacyjnych dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych i reklamowych, zaopatrzenie osób trzecich jako zakup produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży
na stacji paliw w zakresie paliw, pochodnych ropy naftowej, olejów, smarów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, kosmetyków do pojazdów,
preparatów do czyszczenia i odświeżania pojazdów, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży
na stacji paliw artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, albumów, atlasów, map, planów miast, kart pocztowych, kalendarzy, usługi handlu detalicznego świadczone na stacjach paliw związane z żywnością i napojami, usługi sprzedaży żywności i napojów
z wykorzystaniem automatów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży na stacji paliw artykułów
spożywczych, napojów, soków, wody, napojów izotonicznych i energetyzujących, żywności gotowej, gotowych posiłków, gotowych dań do podgrzania, hot-dogów, burgerów, kanapek, zapiekanek, pizzy, sałatek, pierogów, naleśników, wrapów, nuggetsów z kurczaka, tortilli, frytek,
przekąsek, chipsów, orzeszków, świeżych owoców i warzyw, przetworzonych owoców, warzyw i orzechów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży na stacji paliw jaj
i produktów z jaj, nabiału i substytutów nabiału, mleka, produktów
mlecznych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz usługi sprzedaży na stacji paliw mąki i produktów zbożowych,
ziaren przetworzonych, wyrobów piekarniczych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, wafli, czekolady i deserów, czekoladek, batoników,
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lodu, lodów, mrożonych jogurtów i sorbetów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, kawy, herbaty, kawy mrożonej, herbaty mrożonej,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży przez Internet oraz
usługi sprzedaży na stacji paliw papierosów i wyrobów tytoniowych,
produktów farmaceutycznych, kwiatów, kosmetyków, artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, mydeł, środków dezodoryzujących
i oczyszczających powietrze, magnesów ozdobnych, okularów, etui
na okulary, etui na telefony, wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, odzieży i dodatków do odzieży, nakryć głowy, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi przygotowywania żywności i napojów, usługi kateringowe, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi oferowania żywności i napojów na stacjach paliw, usługi w zakresie sprzedaży żywności i napojów
na wynos, usługi kawiarni, kafeterii, restauracji, pizzerii i barów szybkiej
obsługi, usługi mobilnych restauracji, samoobsługowe usługi restauracyjne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe i motelowe.

(111) 336767
(220) 2020 05 05
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTRUKTOR PZA
(540)

(210) 513282

(531) 03.07.19, 21.03.25, 24.05.20, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, imprezy sportowe, obozy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych.
(111) 336768
(220) 2020 05 08
(210) 513284
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YELLOW SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
technologię IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience only use HEETS with IQOS STOP BURNING-HEET
HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano w UE.
Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
(540)

(591) jasnożółty, ciemnożółty, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
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(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń,
papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania
papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla
palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia
rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(111) 336770
(220) 2020 05 08
(210) 513286
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIENNA SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
technologię IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience only use HEETS with IQOS STOP BURNING-HEET
HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano w UE.
Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
(540)

(111) 336769
(220) 2020 05 08
(210) 513285
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GREEN SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
technologię IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience only use HEETS with IQOS STOP BURNING-HEET
HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano w UE.
Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń,
papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania
papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla
palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia

(591) jasnoczerwony, ciemnoczerwony, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 336771
(220) 2020 05 08
(210) 513287
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMBER SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCAMBER SELECTION Do użytku w urządzeniach
wykorzystujących technologię IQOS HeatControl DISCOVER
HEATED TOBACCO For the full experience only use HEETS with IQOS
STOP BURNING-HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA
Wyprodukowano w UE. Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
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(540)

(591) jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 336772
(220) 2020 05 08
(210) 513289
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUE SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
technologię IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience, only use HEETS with IQOS STOP BURNINGHEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano
w UE. Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
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(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń,
papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania
papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla
palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia
rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(111) 336773
(220) 2020 05 08
(210) 513290
(151) 2020 11 30
(441) 2020 08 10
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KELLY SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
technologię IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience, only use HEETS with IQOS STOP BURNINGHEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano
w UE. Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
(540)

(591) żółty, zielony, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń,
papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania
papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla
palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia
rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
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(111) 336774
(220) 2020 05 08
(210) 513291
(151) 2020 11 30
(441) 2020 08 10
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRONZE SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW
TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach wykorzystujących
technologię IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO For
the full experience, only use HEETS with IQOS STOP BURNINGHEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA Wyprodukowano
w UE. Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy
i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(111) 336775
(220) 2020 05 06
(210) 513298
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) JANKOWSKI TOBIASZ TOB-MAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYCLEBLOOD
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych rowerów, części rowerowych, akcesoriów rowerowych, odzieży sportowej,
sportowych nakryć głowy i obuwia, 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), 41 prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce
rowerowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego try-

bu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie rowerowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania
się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia
sportowego, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze
rowerowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze rowerowej,
mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia,
podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze rowerowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania
się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia
sportowego, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze rowerowej, mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia,
podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, publikowanie
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze rowerowej, mody
sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze rowerowej,
mody sportowej, zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia, podróżowania oraz stylu i sposobu życia sportowego, planowanie i organizowanie konkursów, 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, usługi parków rozrywki,
reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia.

(111) 336776
(220) 2020 05 06
(210) 513300
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732)	AKCES POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwionka-Leszczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO TU!
(540)

(591) zielony, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.04, 05.09.17, 04.05.01
(510), (511) 29 pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), drób, galaretki
mięsne, mięso i wyroby mięsne, golonka, kaszanka, kiełbasa pepperoni, kiełbasa swojska, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, mięso i wędliny,
paczkowane mięso, salceson, suszona kiełbasa, szynka, dżemy, przecier pomidorowy, 35 bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie owoców i warzyw, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, usługi prowadzenia działalności gospodarczej w postaci obsługi sklepów spożywczych.

Nr 10/2021
(111) 336777
(220) 2020 05 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) URBANOWICZ ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMAN
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 513307

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy rysunkowe
animowane, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane płyty DVD, filmy VOD, telewizyjne, seriale,
bluray, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
pobieralne gry komputerowe, gry wideo [gry komputerowe] w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne [ładowalne], książki
audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki
elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, komiksy do pobrania, 16 książki, książki fantasy, książki horror, czasopisma [periodyki], książki dla dzieci, książki z grafiką, książki z plakatami, komiksy,
25 odzież, ubrania, koszulki, kostiumy, kostiumy do użytku w grach
fabularnych, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 28 zabawki, klocki do zabawy, figurki do zabawy, maski kostiumowe, maski zabawkowe, kostiumy będące przedmiotami do zabawy
dla dzieci, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, gry karciane,
45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich.
(111) 336778
(220) 2020 05 12
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) URBANOWICZ ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMAN
(540)

(210) 513308

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 04.02.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy, filmy animowane, filmy kinematograficzne, filmy
VOD i do pobrania, telewizyjne, seriale, nagrane płyty DVD, bluray, filmy rysunkowe, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], pobieralne gry komputerowe, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, publikacje elektroniczne,
do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne [ładowalne], książki audio, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, komiksy do pobrania, 16
książki, książki fantasy, książki horror, czasopisma [periodyki], książki
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dla dzieci, książki z grafiką, książki z plakatami, komiksy, 25 odzież,
ubrania, koszulki, kostiumy, kostiumy do użytku w grach fabularnych,
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 28 zabawki, klocki do zabawy, figurki do zabawy, maski kostiumowe, maski
zabawkowe, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, gry
planszowe, elektroniczne gry planszowe, gry karciane, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich.

(111) 336779
(220) 2020 05 12
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centreo
(540)

(210) 513311

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i online
w odniesieniu do komputerów, usługi handlu detalicznego, hurtowego i online w odniesieniu do oprogramowania komputerowego
w szczególności transakcyjnego bezgotówkowego, usługi handlu
detalicznego, hurtowego i online w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego, hurtowego i online w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, usługi
handlu detalicznego, hurtowego i online w odniesieniu do części
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego i usługi handlu detalicznego, hurtowego i online w odniesieniu do podzespołów sprzętu
elektronicznego i telekomunikacyjnego, usługi handlu detalicznego,
hurtowego i online w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego, hurtowego i online w odniesieniu do urządzeń biurowych, wynajem i wypożyczanie urządzeń
biurowych, 42 doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo
w sprawach oprogramowania komputerowego w szczególności
transakcyjnego bezgotówkowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, doradztwo techniczne w sprawach sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, doradztwo techniczne w sprawach
części i podzespołów sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, doradztwo techniczne w sprawach domowego sprzętu elektrycznego, doradztwo techniczne w sprawach urządzeń biurowych,
projektowanie, badania i analizy techniczne w sprawach oprogramowania w szczególności transakcyjnego bezgotówkowego nad produktami dla osób trzecich, wdrażanie oprogramowania komputerowego w szczególności transakcyjnego bezgotówkowego, instalacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego w szczególności
transakcyjnego bezgotówkowego, udostępnianie oprogramowania
komputerowego w szczególności transakcyjnego bezgotówkowego
na rzecz osób trzecich, wynajem i wypożyczanie komputerów, sprzętu komputerowego, naukowego sprzętu elektronicznego. .
(111) 336780
(220) 2020 05 07
(210) 513326
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) FRASZEK MARTYNA SZKOŁY PARVA-LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁY PARVA
(540)

(591) zielony, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18, 05.01.05, 05.01.16
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(510), (511) 41 szkoły, usługi szkół, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane,
wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń online, usługi
szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły
średniej, doradztwo w zakresie szkoleń, nauczanie w szkołach średnich, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi
w zakresie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe w dziedzinie
prawa, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, kursy szkoleniowe
w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, usługi
szkoleniowe związane z komputerami, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, wykłady
na temat umiejętności marketingowych, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, przygotowanie zawodowe związane z ochroną
mienia osobistego, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, kursy w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z modą, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, kursy szkolne
związane z przygotowaniem do egzaminów, kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, edukacja dorosłych, szkolenia dla dorosłych, usługi edukacji dla dorosłych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
dla młodych ludzi i dorosłych, organizowanie i prowadzenie kursów
w szkołach dziennych dla dorosłych, usługi nauki na odległość świadczone on-line, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń
zawodowych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja on-line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych.

(111) 336781
(220) 2020 05 07
(210) 513327
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) FRASZEK MARTYNA SZKOŁY PARVA-LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, Sieradz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szkoły PARVA
(510), (511) 41 szkoły, usługi szkół, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane,
wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń online, usługi
szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły
średniej, doradztwo w zakresie szkoleń, nauczanie w szkołach średnich, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi
w zakresie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe w dziedzinie
prawa, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, kursy szkoleniowe
w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, usługi
szkoleniowe związane z komputerami, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, wykłady
na temat umiejętności marketingowych, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, przygotowanie zawodowe związane z ochroną
mienia osobistego, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, kursy w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z modą, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, kursy szkolne
związane z przygotowaniem do egzaminów, kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, edukacja dorosłych, szkolenia dla dorosłych, usługi edukacji dla dorosłych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
dla młodych ludzi i dorosłych, organizowanie i prowadzenie kursów
w szkołach dziennych dla dorosłych, usługi nauki na odległość świadczone online, informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń
zawodowych, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja online
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych.

(111) 336782
(220) 2020 05 07
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 15
(732) DE LUXO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5D
(540)

(210) 513330

(591) szary, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, trenowanie, treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi
trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie
aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi
szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, 44 kliniki medyczne, usługi spa, usługi manicure i pedicure,
opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny
zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi
mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi gabinetów odchudzania, planowanie programów
odchudzających, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi w zakresie odchudzania, poradnictwo dietetyczne, planowanie
i nadzorowanie diety, usługi dietetyków, planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, usługi doradcze związane z dietą, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe
usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, usługi w zakresie medycyny estetycznej,
medycyna estetyczna.
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(111) 336783
(220) 2020 05 07
(210) 513331
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony
(531) 03.04.04, 29.01.01
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty
zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych,
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych,
automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny
sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale
elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji
finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie
do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe,
rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie
ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych
w komputerowych bazach danych, wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie
relacjami z klientami, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie punktami obsługi telefonicznej
dla osób trzecich, rekrutacja personelu, konsultacje w zakresie rekrutacji
personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
agencje zatrudnienia tymczasowego, doradztwo w zakresie wszystkich
ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych
i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi,
transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi
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pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie
kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów
wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu
przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe,
usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi,
usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy,
finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing),
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
finansowe, informacje finansowe, gromadzenie informacji finansowych,
udzielanie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, elektroniczne usługi windykacji
należności, bankowość telefoniczna, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, telefoniczne udzielanie informacji odnośnie konta bankowego, banki z dostępem bezpośrednim,
w tym przez Internet lub telefon-home banking, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz
lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 336784
(220) 2020 05 10
(210) 513349
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) KOMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAKO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego,
opracowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 336785
(220) 2020 05 11
(210) 513363
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cellusan 70
(540)

(591) beżowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.12, 27.07.01, 27.07.02
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy,
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otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.

(111) 336786
(220) 2020 05 11
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 13
(732) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA mon amour
(540)

(210) 513364

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, przygotowane na bazie mięsa
wołowego, wieprzowego, drobiowego, baraniny świeże i mrożone, zestawy obiadowe, jaja, jogurty, mleko, mleko w proszku, koktajle mleczne,
substytuty mleka, śmietana, masło, margaryna, żółtka jaj liofilizowane,
naleśniki, krokiety, pierogi, kebaby, placki ziemniaczane, mięso, wyroby
wędliniarskie, ryby, flaki, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
dziczyzna, owoce morza, koncentraty, konserwy mięsne i rybne, pasztety, ekstrakty mięsne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, kapusta kiszona, ogórki kiszone, korniszony, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne
i rybne, owoce i warzywa suszone i mrożone, grzyby suszone i mrożone,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone
w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki mięsne i warzywne, dania
gotowe do spożycia na bazie mięsa, ryb, dziczyzny, pasztety, hamburgery, hot-dogi, warzywa i owoce suszone, wyroby serowarskie, galarety
z mięsa, zupy i składniki do ich sporządzania, 30 aromaty do żywności,
pieczywo, bułki, chleb, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, sorbety
lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, spaghetti, preparaty zbożowe,
zapiekanki, placki, żywność na bazie mąki, mąka, pieczywo, pieczywo
zamrożone, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, dania
gotowe do spożycia na bazie owoców i warzyw, mrożonki z owoców
i warzyw zawarte w tej klasie, kawa, substytuty kawy, herbata, kakao,
puddingi, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, miód, muesli, musztarda,
przyprawy, ryż, owoce i warzywa przetworzone, sosy sałatkowe, przyprawy i sosy do mięsa, paszteciki, suchary, sól, wyroby zbożowe, paluszki, precle, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pierożki, placki, preparaty zbożowe, ciasta, ciastka, biszkopty, herbatniki,
wyroby mleczne, jogurt, kefiry, przekąski, pesto, pierniki, ciasto mrożone na ciasto, sorbety jako lody, makarony, dania liofilizowane na bazie
ryżu i makaronów, dekoracje cukiernicze do ciast, przekąski na bazie
zbóż, słodycze owocowe, czekolada, wyroby cukiernicze, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane, zaczyn, 31 świeże owoce i warzywa,
kompozycje ze świeżych owoców kwiaty cięte, ryby żywe, drób żywy,
ziarna i nasiona do spożycia, zioła ogrodowe świeże.
(111) 336787
(220) 2020 05 11
(210) 513365
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732)	ESITO AJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paniowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esito
(540)

(591) szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.06

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, preparaty do samoopalania [kosmetyki], zestawy
kosmetyków, preparaty do demakijażu, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, lotiony do włosów, produkty do czyszczenia zębów, kremy, emulsje do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, peelingi, akcesoria kosmetyczne, środki upiększające, pielęgnacyjne, mydła, produkty toaletowe.

(111) 336788
(220) 2020 05 11
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) COFFEE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE SERVICE
(540)

(210) 513367

(591) szary, żółty
(531) 05.07.27, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do pakowania żywności,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 16 opakowania
na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, 39 pakowanie żywności.
(111) 336789
(220) 2020 05 11
(210) 513368
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) FUNDACJA ECCC, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECCC European Digital Competence Certificate
(540)

(591) ciemnoniebieski, żółty, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji.
(111) 336790
(220) 2020 05 12
(210) 513384
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HEKSAL
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336791
(220) 2020 05 12
(210) 513385
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUDOR
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336792
(220) 2020 05 12
(210) 513386
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTIKON
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336793
(151) 2020 10 12

(220) 2020 05 12
(441) 2020 06 22

(210) 513387
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRETOR
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336794
(220) 2020 05 12
(210) 513388
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LOGIK
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336795
(220) 2020 05 12
(210) 513389
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAJMAN
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336796
(220) 2020 05 12
(210) 513390
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZEMAX
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336797
(220) 2020 05 12
(210) 513391
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAZZAM
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336798
(220) 2020 05 12
(210) 513392
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLEO
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336799
(220) 2020 05 12
(210) 513393
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLOTYN
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336800
(220) 2020 05 12
(210) 513394
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZOOMBA
(510), (511) 5 pestycydy.
(111) 336801
(220) 2020 05 12
(210) 513395
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) ORZEŁOWSKI ALEKSANDER PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ ALMADENT, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) clear splint INVISIBLE SOLUTION
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 24.17.02
(510), (511) 10 szyny ortodontyczne.
(111) 336802
(220) 2020 05 12
(210) 513402
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SYPOSZ PRZEMYSŁAW, MARTYNIAK KRZYSZTOF FINE-ART
SPÓŁKA CYWILNA, Wróblowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FINE-ART
(510), (511) 7 pistolety natryskowe do malowania, pistolety do malowania, pistolety natryskowe do nakładania farb, pistolety natryskowe
do powlekania proszkowego, pistolety natryskowe pneumatyczne, rozpylacze do farby, pompy, kompresory i dmuchawy, sprężarki powietrzne, pompy na sprężone powietrze, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line
w zakresie następujących towarów: pistolety natryskowe do malowania,
pistolety do malowania, pistolety natryskowe do nakładania farb, pistolety natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety natryskowe
pneumatyczne, rozpylacze do farby, pompy, kompresory i dmuchawy,
sprężarki powietrzne, pompy na sprężone powietrze.
(111) 336803
(220) 2020 05 12
(210) 513404
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732)	GOLLA DOROTA, GOLLA RAFAŁ GOLLA SPÓŁKA CYWILNA,
Władysławowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tawerna KLIPPER
(540)

(531) 18.03.07, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, zapewnienie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego,
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami.
(111) 336804
(220) 2020 05 12
(210) 513405
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) BIAŁOSTOCKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU W BIAŁYMSTOKU,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LITE TAXI
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 39 usługi taksówek, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, usługi kierowców,
transport pasażerski, transport, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów.

(111) 336805
(220) 2020 05 12
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) CHWAJOŁ MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC
(540)

(210) 513406

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem i dzierżawa
zakwaterowania stałego, dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem
nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 39 dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, usługi w zakresie dostarczania
żywności, usługi przechowywania żywności, usługi transportu żywności,
40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), przetwarzanie żywności i napojów, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie
żywności gotowanej, 42 projektowanie ubrań, projektowanie kapeluszy,
projektowanie akcesoriów mody, projektowanie nakryć głowy, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, 43 usługi obiektów gościnnych
(zakwaterowanie), hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług rezerwacji
pokojów oraz rezerwacji hoteli, hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, rezerwacja miejsc w hotelach,
świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja hotelowa na rzecz
osób trzecich, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja stolików
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności i napojów w bistrach,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, tymczasowy
wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych.

(111) 336806
(220) 2020 05 12
(210) 513407
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 27
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOPFE
(540)

(591) zielony, zloty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 336807
(220) 2020 05 12
(210) 513409
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) STRYJSKA EWA EMOTIONS EVENTS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emotions events
(540)

(591) różowy, żółty, fioletowy, zielony, pomarańczowy, szary, biały
(531) 15.01.13, 21.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, organizowanie warsztatów, organizowanie
przedstawień, usługi w zakresie organizacji rozrywki, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, organizowanie wycieczek w celach
rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń biznesowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
(111) 336808
(220) 2020 05 12
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILCZYNSKY
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 konserwacja pojazdów.

(210) 513410
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(111) 336809
(220) 2020 05 12
(210) 513411
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Kiełbaski Polskie POLECANE NA GRILLA BEZ
BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY PL-105-208
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony, ciemnożółty, czerwony,
ciemnoczerwony
(531) 05.01.01, 15.03.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, kiełbasa.
(111) 336810
(220) 2020 05 13
(210) 513441
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732) DOLNIK KATARZYNA GRATISOWNIA.PL, Plichowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HIGIEMIŚ
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, autoklawy do sterylizacji do użytku medycznego, autoklawy do sterylizacji, autoklawy
(nie do celów medycznych), bezdotykowe suszarki do rąk, bidety,
deski sedesowe, dezynfektanty, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek i toalet, elektryczne nawilżacze powietrza, elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne suszarki do rąk, krany,
krany bezdotykowe, nawilżacze powietrza, oczyszczacze powietrza,
przenośne toalety, sterylizatory, sterylizatory powietrza, umywalki łazienkowe, urządzenia do odkażania, urządzenia do sterylizacji,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do suszenia rąk, 21 dozowniki
do papieru toaletowego, dozowniki mydła w płynie, dozowniki mydła, dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do detergentów, dozowniki ręczników do rąk, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, figurki do zabawy wykonane z tworzyw
sztucznych, lalki, pacynki, zabawki pluszowe, misie pluszowe, klocki,
inteligentne pluszowe zabawki.
(111) 336811
(220) 2020 05 13
(210) 513451
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) SALSKI TOMASZ, CICHEWICZ MAREK BONGO
MIĘDZYNARODOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FuneralCard
(540)

(591) biały, ciemnoszary, szary, złoty
(531) 27.05.01, 17.01.19, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 45 internetowy serwis powiadomień o pogrzebie.
(111) 336812
(220) 2020 05 15
(210) 513455
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) PLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

155

(540) PLUM
(540)

(591) fioletowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, przeliczniki objętości gazu, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do monitorowania przepływu gazu,
manometry, przetworniki pomiarowe, urządzenia do monitorowania
zużycia gazu, urządzenia do monitorowania zużycia wody, urządzenia
do pomiaru objętości wody, urządzenia do pomiaru objętości gazu, rejestratory ciśnienia, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
ogrzewaniem, elektryczne instalacje sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, kontrolery i regulatory, elektroniczne regulatory, regulatory ciepła,
regulatory termostatyczne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
mierniki zużycia paliwa, urządzenia do regulacji paliwa, termostaty pokojowe, urządzenia do monitorowania zużycia ciepła, alarmy pożarowe,
urządzenia do wykrywania pożaru, części do urządzeń do wykrywania
pożarów, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
części do urządzeń ostrzegawczych, czujniki elektroniczne, czujniki
dymu, czujniki ognia, czujniki dwutlenku węgla, czujniki przeciwpożarowe, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia wielofunkcyjne
do zdalnego sterowania, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, urządzenia
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia zdalnego
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, elektroniczne urządzenia
do zdalnego sterowania sygnałami, oprogramowanie do przeliczników
i rejestratorów, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, oprogramowanie
komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, 42
usługi wzorcowania, kalibrowanie [pomiary], miernictwo [pomiary], badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki.
(111) 336813
(220) 2020 05 14
(210) 513456
(151) 2020 11 30
(441) 2020 08 10
(732) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMEDIC SUNBRELLA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznokci, mydła
i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do mycia, układania, pielęgnacji, upiększania i koloryzacji włosów,
środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, suplementy diety, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty doustne zawierające
mikro-i/lub makroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt, dermo-kosmetyki o działaniu leczniczym, produkty medyczne, w tym preparaty o działaniu leczniczym do stosowania na powierzchni skóry,
mianowicie: kremy, maści, balsamy, szampony, lotiony, płyny, toniki,
żele, plastry i materiały opatrunkowe, antyseptyki, środki odkażające.
(111) 336814
(220) 2020 05 14
(210) 513457
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OCTEFORTAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy
diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
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(111) 336815
(220) 2020 05 14
(210) 513459
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RACEDRYL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 336816
(220) 2020 05 14
(210) 513461
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) KSIĄDZYNA IWONA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kod Miłości
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
szkolenia dla dorosłych.
(111) 336817
(220) 2020 05 14
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 06
(732) STAROWICZ JULIA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Heli4you
(540)

(210) 513467

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 18.05.01
(510), (511) 12 helikoptery, 39 transport helikopterowy.
(111) 336818
(220) 2020 05 14
(210) 513469
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) STAROWICZ JULIA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Heli4you
(510), (511) 12 helikoptery, 39 transport helikopterowy.
(111) 336819
(220) 2020 05 15
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE FORUM EKONOMICZNE
(540)

we identyfikatory imienne, segregatory, skoroszyty, stemple do pieczętowania, teczki na dokumenty, teczki papierowe, emblematy
papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, zakładki, zakładki
do książek, zaproszenia, zeszyty, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, organizacja
i prowadzenie prezentacji produktów, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, organizowanie targów handlowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych,
organizowanie aukcji, usługi w zakresie promocji, opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, promowanie wydarzeń specjalnych,
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi w zakresie
wystaw i prezentacji towarów, usługi w zakresie pokazów towarów,
zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi zarządzania danymi,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi promocyjne i reklamowe, wynajmowanie powierzchni reklamowych, zamieszczanie
ogłoszeń na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo biznesowe, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
sprzedaży bezpośredniej i Internet towarów, w szczególności produktów określanych, jako produkty lokalne, regionalne lub towarów
promujących województwo, 41 usługi w zakresie kultury, edukacja
[nauczanie], organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja imprez w celach kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie
prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja
warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizacja widowisk, organizacja koncertów, organizowanie festiwali, organizowanie festynów, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie obozów sportowych, kultura fizyczna,
informacja o rekreacji, prowadzenie kursów edukacyjnych.

(111) 336820
(220) 2020 05 14
(210) 513475
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) FAMILYPHARM RŻANEK SPÓŁKA JAWNA, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) family pharm
(540)

(210) 513471

(591) niebieski
(531) 01.17.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, albumy, afisze, plakaty, biurowe artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki
do pisania [listowe], broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe,
dzienniki, sportowe karty do kolekcjonowania, drukowane foldery
informacyjne, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, klej do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, koperty [artykuły piśmienne],
naklejki, nalepki, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], ołówki, ołówki automatyczne, opakowania
z tworzyw sztucznych, papierowe torebki do pakowania, papeteria,
papier, papier listowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie
[stemple], pióra i długopisy, prospekty, proporczyki z papieru, piórniki, pudełka na prezenty, papierowe pudełka do pakowania, papiero-

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 26.01.01, 24.13.09, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie i sklepie internetowym z towarami: środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz-
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nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 44 usługi w zakresie
doradztwa farmaceutycznego i udzielania porad.

(111) 336821
(220) 2020 05 14
(210) 513476
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO
(540)

(591) granatowy, jasnoczerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 18.01.11, 18.01.23, 24.01.13,
24.01.16, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
(111) 336822
(220) 2020 05 14
(210) 513479
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SOBISZ JAKUB NATURALWOODPANELS, Żarnowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURAL WOOD PANELS
(540)
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chowe [z drewna], płyty wiórowe z drewna, warstwy okładzinowe
z drewna, parkiety wykonane z drewna, oranżerie wykonane z drewna, drewno przeznaczone do obróbki, kloce drewna do obróbki,
podłogi z imitacji drewna, deski z drewna twardego, deski z drewna
miękkiego, materiały budowlane z drewna, drewniane laminowane
płyty wiórowe, części z materiałów drewnopodobnych, elementy budowlane z imitacji drewna, drewno do użytku w budownictwie, deski
tarasowe z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego,
ekrany przeciwhałasowe wykonane z drewna, obramowanie z drewna do kominków, drogowe bariery ochronne z drewna, drewniane
panele akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne na sufity,
płyty wykonane z wiórów drewnianych, belki drewniane przycięte
do połowy grubości, belka drewniana przycięta do połowy grubości:
drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, drewniane słupy
do linii wysokiego napięcia, drewno do wytwarzania przedmiotów
użytku domowego, drzwi wykonane z drewna do budynków, panele
drewniane ścienne, panele drewniane 3D, mozaika drewniana ścienna, panele akustyczne drewniane: ustroje akustyczne drewniane, lamele drewniane ścienne.

(111) 336823
(220) 2020 05 14
(210) 513480
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) granatowy, jasnoczerwony, biały
(531) 18.01.11, 18.01.23, 24.01.13, 24.01.16, 26.03.23, 26.11.02,
26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 19 drewno, drewno laminowane, drewno pół obrobione, drewno obrobione, sztuczne drewno, drewno zakonserwowane
[drewno niebutwiejące], drewno konstrukcyjne, drewno kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno rąbane, drewno profilowane,
ukształtowane drewno, drewno ogniotrwałe, drewno fornirowane,
drewno budowlane, drewno budowlane, drewno i sztuczne drewno, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, laminaty drewniane,
drewniane rury, podłogi drewniane, budowle drewniane, płyty
drewniane, legary drewniane, krokwie drewniane, belki drewniane,
drewniane forniry, panele drewniane, deski drewniane, profile drewniane, bloki drewniane, drewniane poręcze, drewniane rusztowania,
okiennice drewniane, okładziny drewniane, słupy drewniane, drewniane profile, gonty drewniane, obramowania drewniane, kształtka
drewniana, płytki drewniane, złącza drewniane, częściowo obrobione drewno, drewno częściowo obrobione, boazerie z drewna, podłogi z drewna, drewno po obróbce, drewno do majsterkowania, płyty
z drewna, budki ogrodowe z drewna, drewniane półfabrykaty tarte,
drewniane ramy okien, ściany palowe drewniane, drewniane podkłady kolejowe, drewniane listwy profilowe, drewniane deski tarasowe, drewniane płytki podłogowe, drewniane parkiety fornirowane,
drewniane ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe drewniane, drewniane podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje drewniane: drewniane podłogi sportowe, drewniane płyty budowlane, drewniane
płyty wiórowe, płyty pilśniowe drewniane, drewniane deski sufitowe, deski podłogowe [drewniane], drewniane obudowy kominków,
kostka brukowa drewniana, drewniane pokrycia podłogowe, drewno
na profile, deski [drewno budowlane], drewno laminowane klejem,
elementy konstrukcji z drewna, elementy konstrukcyjne z drewna,
podłogi z twardego drewna, płyty dachowe [z drewna], deski da-

(111) 336824
(220) 2020 05 14
(210) 513482
(151) 2020 11 20
(441) 2020 07 27
(732)	NOSINSKI BARTOSZ MOBILE CITY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOBILECITY BĄDŹMY W KONTAKCIE
(540)

(591) szary, fioletowy, biały
(531) 01.15.11, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie telefonów komórkowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie telefonów komórkowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do telefonów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów do telefonów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tabletów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tabletów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do tabletów, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie konsol, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie konsol,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do konsol, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do konsol, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drukarek 3D, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drukarek 3D, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie drukarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drukarek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie deskorolek, usługi sprzedaży
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hurtowej w zakresie deskorolek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie głośników, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie głośników, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie odkurzaczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odkurzaczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
latarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie latarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wag, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wag, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu szpiegowskiego,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sprzętu szpiegowskiego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odtwarzaczy multimedialnych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odtwarzaczy multimedialnych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kamer, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kamer, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bagażników rowerowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bagażników rowerowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czytników
e-book: usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czytników e-book,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kamer sportowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie kamer sportowych: usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie etui, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie etui,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie torb, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torb, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie uchwytów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie uchwytów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń
peryferyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń peryferyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inteligentnych zegarków,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie inteligentnych opasek, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie inteligentnych opasek.

(111) 336825
(220) 2020 05 14
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) SZATAŃSKI TOMASZ, Otwock (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 513484

(531) 02.09.14, 01.17.25, 01.17.11
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 336826
(220) 2020 05 14
(210) 513485
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732)	AQUAPHOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W SWOIM ŻYWIOLE
(540)

(591) ciemnoniebieski, błękitny, niebieski, szary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 filtry, 35 reklama.

(111) 336827
(220) 2020 05 14
(210) 513486
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Levoneo
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 336828
(220) 2020 05 14
(210) 513487
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732)	NAVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIŁA ROŚLIN silaroslin.pl
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kremy kosmetyczne,
emulsje do użytku kosmetycznego, płyny do użytku kosmetycznego,
żele kosmetyczne, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, 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 samoopalania,
środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 5 suplementy
diety i preparaty dietetyczne, dodatki dietetyczne, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów
leczniczych suplementy diety dla sportowców, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 16 materiały piśmienne i biurowe,
drukowane materiały edukacyjne, książki, książki edukacyjne, papierowe materiały dydaktyczne, podręczniki edukacyjne, podręczniki
instruktażowe, podręczniki użytkownika, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, banery wystawowe z papieru lub kartonu, etykiety
z papieru lub kartonu, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria
na szyję, odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci, 28 gry, zabawki,
akcesoria do zabawy, akcesoria sportowe, artykuły gimnastyczne,
artykuły sportowe, artykuły do pływania, 30 kawa, herbata, kakao,
wyroby cukiernicze, słodycze, lody, sorbety, desery, batony zbożowe
i energetyczne, czekolada, praliny, cukierki, dania gotowe, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, wody mineralne, wody gazowane, soki, napoje
owocowe, syropy, napoje zawierające witaminy, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, publikowanie tekstów reklamowych
i rozpowszechnianie reklam, wynajem powierzchni reklamowej,
w tym on-line, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), reklama, marketing i promowanie towarów i usług osób trzecich, organizowanie
i prowadzenie imprez specjalnych w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, reklamowanie za pośrednictwem mediów
elektronicznych, organizowanie, promowanie i przeprowadzanie wystaw, targów i imprez w celach biznesowych, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, badanie rynku,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama on-line, usługi
zarządzania społecznością on-line, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line lub w sklepach stacjonarnych w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, materiałów szkoleniowych, materiałów piśmiennych
i biurowych, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, książek, zabawek, akcesoriów sportowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dla dzieci, gier, zabawek, artykułów sportowych, kawy, herbaty,
kakao, napoi bezalkoholowych, wody, wyrobów cukierniczych, dań
gotowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży on-line,
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usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu,
rekreacji, samorozwoju lub prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa programów lojalnościowych, obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie
przestrzeni reklamowej online dla osób trzecich, usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line
w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi handlu on-line w odniesieniu
do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach
internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej
platformy sprzedaży towarów, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, opracowywanie i uaktualnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów
reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej,
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja
próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą,
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie wystaw,
konferencji i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
sportowym, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne
i instruktażowe, produkcja nagrań audio i wideo, usługi fotograficzne, usługi wydawnicze, publikowanie książek, czasopism i tekstów,
usługi w zakresie prowadzenia klubów fitness, sport i fitness, usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi doradcze w zakresie
stosowania diet, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), kursy językowe, kursy edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
szkoleń, szkolenia biznesowe, udostępnianie obiektów i sprzętów
gimnastycznych, udostępnianie sprzętu i obiektów szkoleniowych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne
dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji
biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, 43 hotele, hostele, motele, wynajem domków, pensjonaty, organizowanie zakwaterowania, usługi hotelowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, usługi cateringowe, usługi restauracyjne,
usługi kawiarni, usługi barów, usługi pubów, 44 salony piękności, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie prowadzenia
klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, doradztwo dietetyczne i w zakresie odżywiania.

(111) 336829
(220) 2020 05 15
(210) 513490
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BiTprotect
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich
napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable
i przewody akustyczne, kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
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(111) 336830
(220) 2020 05 15
(210) 513493
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) SŁAWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kiełpin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁAWBUD
(540)

(591) ciemnozielony, biały, niebieski, zielony, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, zarządzanie domami, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wycena nieruchomości [finansowa], usługi
wyceny nieruchomości, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa domów, budowa
domów na zamówienie, budowanie nieruchomości, budowa bloków
mieszkalnych, budowa fundamentów budynków, budowa części budynków, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa budynków
wielorodzinnych, budowanie platform (tarasów), budowa budynków
na zamówienie, budowa domów na zamówienie, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42
usługi projektowe związane z nieruchomościami, planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, oględziny nieruchomości.
(111) 336831
(220) 2020 05 15
(210) 513495
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732)	GSU STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GSU
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 05.03.06, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, reklama, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w sprawach finansowych, informacja o ubezpieczeniach,
usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 41 doradztwo zawodowe,
usługi związane ze sportem i kulturą.
(111) 336832
(220) 2020 05 15
(210) 513502
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732) CEU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBER RE@KT
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 24.17.17, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń.
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(111) 336833
(220) 2020 05 15
(210) 513505
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VEGAJONEZ
(510), (511) 30 przyprawy smakowe na bazie roślin: sosy, sosy zagęszczone, sosy sałatkowe do żywności, sosy sałatkowe (dressingi), sosy
vegańskie, sosy podobne do majonezu na bazie roślinnej.
(111) 336834
(220) 2020 05 15
(210) 513506
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIANOSALON RIFF
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrument klawiszowe, elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty muzyczne dla dzieci, mechaniczne instrumenty
muzyczne, pedały do instrumentów muzycznych, 35 sprzedaż instrumentów muzycznych, reklama, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], 41 nauka gry na instrumentach, organizowanie koncertów, wypożyczanie instrumentów muzycznych.
(111) 336835
(220) 2020 05 15
(210) 513507
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Natalle
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 336836
(220) 2019 06 18
(210) 501335
(151) 2021 01 11
(441) 2019 12 16
(732) KOMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMART
(540)

(591) biały, jasnozielony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.15.05, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.02,
26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wynajem powierzchni takich jak obiekty handlowe, biurowe,
usługowe, prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pozyskiwanie
terenów pod inwestycje, usługi agencji nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, rozliczenia finansowe związane z budową i kupnem
nieruchomości, wycena nieruchomości, kupno, sprzedaż, najem
i dzierżawa nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu budynków, lokali i powierzchni mieszkalnych, handlowych i użytkowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, pomoc w zakupie nieruchomości,
ocena i wycena nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, 39 usługi dystrybucyjne, transport,
zbieranie i składowanie materiałów, w szczególności odpadów, usługi wywozu odpadów, usuwanie odpadów, wynajem pojemników
do przechowywania odpadów, wynajem pojemników do recyklingu,
usuwanie odpadów, 40 usługi przetwarzania i przeróbki odpadów,
chemiczny recykling produktów odpadowych, doradztwo związane
z niszczeniem i recyklingiem odpadów i śmieci, niszczenie odpadów
i śmieci, obróbka materiałów odpadowych, odzyskiwanie surowców
wtórnych, przetwarzanie odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów, recykling i uzdatnianie odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, spalanie i niszczenie
odpadów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane
z recyklingiem odpadów i śmieci, unieszkodliwianie odpadów, usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], usługi z zakresu zarządzania odpadami, recykling, sortowanie
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu.
(111) 336837
(220) 2019 06 14
(210) 501193
(151) 2021 01 13
(441) 2020 09 28
(732) REDDEERGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CyberProtocol
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych,
publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, programy na smartfony,
programy komputerowe do gier, programy do gier elektronicznych,
programy do gier wideo, interaktywne multimedialne programy
komputerowe, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, dyski gier komputerowych, interaktywne programy gier
komputerowych, nagrane programy gier komputerowych, nagrane
płyty kompaktowe zawierające gry, oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie gier, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki,
oprogramowanie gier wirtualnych, oprogramowanie komputerowe
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do zarządzania grami on-line, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier
i/lub quizów, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], platformy oprogramowania komputerowego, torby, futerały i pokrowce do przechowywania
i przenoszenia telefonów, komputerów, słuchawek i aparatów fotograficznych, etui do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i tabletów, słuchawki [zakładane na głowę], magnesy dekoracyjne, pamięć USB [pendrive], paski i paski do urządzeń elektronicznych,
jednostki energii elektrycznej, podkładki pod myszy komputerowe,
okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, filmy wideo, filmy kinematograficzne, filmy do pobrania, 16 papier i karton, komiksy, gazety,
rysunki graficzne, rysunki, odbitki artystyczne graficzne, obrazy, fotografie, czasopisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny informacyjne, notatniki [notesy], i broszury, instrukcje do gier komputerowych, broszury dotyczące gier, fanziny [czasopisma dla fanów],
katalogi dotyczące oprogramowania komputerowego, biuletyny
w dziedzinie gier, odbitki artystyczne graficzne, obrazy, czasopisma
branżowe, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], naklejki [kalkomanie], magazyny w zakresie
gier i grania, przewodniki strategiczne do gier wideo, sprzęt do gier
fabularnych w postaci podręczników, reprodukcje graficzne, karty
z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, chorągiewki papierowe, papier listowy i koperty, kalendarze, zakładki do książek, okładki na notesy, kalendarze i karty,
papier pakowy, papier do pakowania i materiały do pakowania, pudła
kartonowe, ozdoby na przyjęcia wykonane z papieru, pióra, gumki
do ścierania, afisze, plakaty, transparenty z papieru, figurki z papieru,
torby papierowe, albumy na naklejki, materiały samoprzylepne, karty,
karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty na wymianę, emblematy papierowe, 28 gry, przedmioty do zabawy, gry towarzyskie, gry
planszowe, gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, aparatura do gier dostosowana do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, automaty do gier wideo, elektroniczne przenośne
[podręczne] aparaty do gier, elektroniczne urządzenia rozrywkowe
zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, futerały ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, gamepady,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, interaktywne krzesła
przystosowane do grania w gry wideo, klawiatury do grania, konsole
do gier, kontrolery do gier komputerowych, kontrolery do konsoli
gier, kontrolery do urządzeń do gier wideo, maszyny do gier z monitorami LCD, myszy do gier komputerowych, przenośne [podręczne]
aparaty do gier elektronicznych, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne konsole do gier wideo, zasilana baterią gra
komputerowa z ekranem LCD, urządzenia do domowych gier wideo,
urządzenia do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, balony, czapeczki papierowe [akcesoria
na przyjęcia], daszki do kasków do zabawy, elektroniczne zabawki
wielofunkcyjne, futerały na figurki akcji, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry elektroniczne
inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry-łamigłówki logiczne, karty na wymianę [gry karciane],
karty do gry, lalki do zabawy, latawce, ludziki do zabawy, maski
na twarz będące zabawkami, łamigłówki, miniaturki do gry, modele
będące zabawkami, modele do użytku w grach fabularnych, modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, pudełka na karty
do gry, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], zabawki dmuchane, zabawki, zabawki elektroniczne, zabawki inteligentne, zabawki [figurki] akcji, zestawy figurek do zabawy, układanki
[puzzle], torby, futerały i pokrowce do przechowywania i przenoszenia urządzeń do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez
rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej:
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań
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rynkowych, rozwój oprogramowania do gier komputerowych
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych z zakresu gier, gier komputerowych, oprogramowania gier
komputerowych, usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/
lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, sprzedaż hurtowa,
detaliczna, internetowa gier, gier komputerowych, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony, butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka,
naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych
i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki, parawany, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce
na telefony, portfele, portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, termosy, wizytowniki,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne,
zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki
danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki
na dokumenty, wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki,
etui na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria
do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku
i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria
do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry komputerowe, software
ładowalny, ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej,
głośniki, akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole
ogrodowe, osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki
z logo, 38 usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali w internecie, zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami, zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie przydzielanie dostępu do baz danych w internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu
do forów dyskusyjnych w internecie, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu
do platform w internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie
informacji i obrazów, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów rozrywkowych,
naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz
innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, 41 udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników gier, administrowanie [organizacja] usługami
w zakresie gier, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozrywka interaktywna online, udostępnianie gier komputerowych on-line, gry internetowe [nie do pobrania], obsługa salonów gier [sale], udostępnianie
graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach przez
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witrynę internetową, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
online, udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, usługi
gier online, usługi gier online przez urządzenia mobilne, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi w zakresie
gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci
komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, udostępnianie
w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier
komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje online z dziedziny
rozrywki z zakresu gier komputerowych, fankluby, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
konkursów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, zapewnianie rozrywki online, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
publikacja czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie gier komputerowych, udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, usługi
pisania blogów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, usługi edukacyjne i treningowe, kształcenie ustawiczne,
organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, interaktywna rozrywka i usługi organizowania współzawodnictwa w zakresie rozrywki, sportu lub
kultury oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 42 usługi inżynieryjne
w zakresie programowania komputerowego, doradztwo w zakresie
opracowywania produktów, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie gier, projektowanie gier
planszowych, projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW,
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, wzornictwo i opracowywanie produktów, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, doradztwo
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania
komputerowego, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych,
usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania do gier wideo,
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie
platform komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie
gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier
wideo, programowanie oprogramowania do portali internetowych,

chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz
oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych,
projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie
(wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów
sieci komputerowej, usługi informatyczne w zakresie projektowania
witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, udostępnianie oprogramowania w globalnej
sieci komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, testowanie programów komputerowych,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi badawczo-rozwojowe,
doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów,
konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu.

(111) 336838
(220) 2019 08 07
(210) 503223
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 05
(732)	GUEST DANUTA THE AMERICAN ACADEMY OF BUSINESS,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE AMERICAN ACADEMY BUSINESS LANGUAGE CULTURE
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], usługi szkół [edukacja], organizowanie konferencji dotyczących edukacji, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących edukacji, obozy letnie [rozrywka i edukacja], usługi edukacyjne związane z biznesem, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, organizowanie i prowadzenie imprez
kulturalnych, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania.
(111) 336839
(220) 2014 09 02
(210) 432869
(151) 2020 12 14
(441) 2014 12 22
(732) KAMIŃSKI ROMAN P.P.H.U. FLOTEX, Ruda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOTEX
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, zółty
(531) 07.03.11, 26.04.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz osób trzecich
następujących towarów: altany jako meble, materiały budowlane
niemetalowe, drewno, drewno użytkowe, deski, belki drewniane,
drewno budowlane, drewno obrobione, stolarka budowlana, stolarka wykończeniowa, tarasy i balkony wykończone w drewnie, deski
tarasowe, drewniane elementy tarasowe, elementy konstrukcyjne ta-
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rasów i balkonów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych,
stelaże niemetalowe, stelaże drewniane, stelaże plastikowe lub z tworzyw sztucznych, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna,
deski podłogowe, deski parkietowe, panele podłogowe, klepka, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe, parkiet, schody drewniane, listwy przypodłogowe, cokoły,
drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, okiennice niemetalowe, bramy i ogrodzenia
niemetalowe, automatyka i napędy do drzwi, okien lub bram (nieelektryczne), parapety, parapety z drewna, niemetalowe okucia, niemetalowe okucia budowlane, niemetalowe okucia do drzwi, okien, bram,
niemetalowe urządzenia do otwierania drzwi, okien i bram (nieelektryczne), schody niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady,
poręcze, forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, płyty niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, ściany, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka, klejonka drewniana, okładziny dla budownictwa, figurki drewniane, altanki, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbrojenia,
futryny, pochwyty, antaby, sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki,
prowadnice, progi, ramy, nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory,
kątowniki, wkładki, samozamykacze, zasuwy, profile, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, karnisze, drewniane kojce i domy dla zwierząt, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa altany jako meble, materiały budowlane niemetalowe, drewno, drewno użytkowe, deski, belki drewniane,
drewno budowlane, drewno obrobione, stolarka budowlana, stolarka
wykończeniowa, tarasy i balkony wykończone w drewnie, deski tarasowe, drewniane elementy tarasowe, elementy konstrukcyjne tarasów i balkonów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych,
stelaże niemetalowe, stelaże drewniane, stelaże plastikowe lub z tworzyw sztucznych, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna,
deski podłogowe, deski parkietowe, panele podłogowe, klepka, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe, parkiet, schody drewniane, listwy przypodłogowe, cokoły,
drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, okiennice niemetalowe, bramy i ogrodzenia
niemetalowe, automatyka i napędy do drzwi, okien lub bram (nieelektryczne), parapety, parapety z drewna, niemetalowe okucia, niemetalowe okucia budowlane, niemetalowe okucia do drzwi, okien, bram,
niemetalowe urządzenia do otwierania drzwi, okien i bram (nieelektryczne), schody niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady,
poręcze, forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, płyty niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ściany, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka,
klejonka drewniana, okładziny dla budownictwa, figurki drewniane,
altanki, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy,
rolki, prowadnice, progi, ramy, nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki, wkładki, samozamykacze, zasuwy, profile, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, karnisze, drewniane
kojce i domy dla zwierząt,, 40 produkcja na zamówienie wyrobów stolarskich, produkcja na zamówienie karniszy i drewnianej galanterii budowlanej, produkcja na zamówienie drewnianych domów i kojców dla
zwierząt produkcja na zamówienie wyrobów stolarstwa meblowego,
produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej to jest bramy,
balustrady, schody, pomosty, produkcja wyrobów metalowych, produkcja elementów zagród do chowu i hodowli zwierząt, produkcja
rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów,
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich,
obróbka drewna, usługi stolarskie, obróbka metalurgiczna, obróbka
metali, kotlarstwo [obróbka metali], obróbka metalu [wytłaczanie],
obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka metalu [kucie], obróbka
mechaniczna metalu, 42 doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze
w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych.

(111) 336840
(220) 2019 12 31
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 24
(732) KOBOSKO EWA MOJA FIRMA, Włosienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE APARTS
(540)
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(531) 05.05.19, 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości
mieszkalnych.
(111) 336841
(220) 2018 08 27
(210) 489718
(151) 2020 10 14
(441) 2020 02 10
(732) BEYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiałowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HB BLOCK GOLDEN WOOD
(510), (511) 4 paliwo w postaci brykietów, brykiety do kominków,
brykiety drzewne, drewno opałowe.
(111) 336842
(220) 2020 05 05
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 15
(732) SIUCHNO WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE VAGIT, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AH ALE HALE.PL
(540)

(210) 513153

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23, 24.17.02
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe (budownictwo).
(111) 336843
(220) 2020 05 19
(210) 513669
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 24
(732)	AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYFLUX
(510), (511) 5 środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz do celów leczniczych, środki chwastobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
pestycydy.
(111) 336844
(220) 2020 05 19
(210) 513670
(151) 2020 12 17
(441) 2020 08 24
(732)	AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PENKONA
(510), (511) 5 środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz do celów leczniczych, środki chwastobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
pestycydy.
(111) 336845
(220) 2020 05 19
(210) 513673
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) BENEDYK PIOTR STREET SHOP KWADRAT, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2020CELL APPAREL

164

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021

(540)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski ochronne dla
motocyklistów, okulary przeciwsłoneczne, okulary dla rowerzystów,
okulary do uprawiania sportu, etui na okulary, 18 torby, torby sportowe,
plecaki sportowe, portfele, 25 odzież, odzież narciarska, odzież skórzana, odzież wodoodporna, rękawiczki, odzież dla rowerzystów, odzież
do biegania, odzież do sztuk walki, odzież skórzana dla motocyklistów,
odzież w stylu sportowym, odzież ochronna zakładana na ubrania,
obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy,
ubiory do uprawiania sztuk walki, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe,
nakolanniki, nagolenniki, ochraniacze na ramiona i łokcie, ochraniacze
na pięści, jako artykuły sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom, artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach, kamizelki
ochronne do sztuk walki, sprzęt do treningu sztuk walki, 35 usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
promocja sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) kasków, toreb i plecaków
sportowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów gimnastycznych
i sportowych, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 336846
(220) 2020 05 05
(210) 513684
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) DUCHNOWSKI MAREK TOTUART, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ToTuart
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z dziełami sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony
internetowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej przedmiotów designerskich: mebli, oświetlenia, elementów wyposażania wnętrz, usługi
domów aukcyjnych, usługi aukcyjne świadczone online i za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe online, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, 41 wystawy dzieł sztuki, usługi galerii
sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.
(111) 336847
(220) 2020 05 20
(210) 513695
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) KONIECZNA AGNIESZKA JOLANTA AMBIENCE. INTERIOR
DESIGN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ambience. INTERIOR DESIGN
(540)

(591) czarny, szary, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble

szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łączone, zagłówki, meble
komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble
drewniane, meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne
meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble
do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, meble modułowe, meble
do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie
stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli
do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar,
meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble
do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym,
szafki na materiały biurowe, meble na miarę do zabudowy, panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane
na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje
drewniane łóżka, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa budynków na zamówienie, budowa części budynków, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo,
nadzór nad robotami budowlanymi, renowacja budynków, stawianie
fundamentów, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, nadzór nad remontami budynków, konsultacje budowlane, naprawcze roboty budowlane, renowacja wnętrz
pomieszczeń handlowych, konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, rozbiórka konstrukcji, nadzór nad budowaniem konstrukcji, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, przekształcanie pomieszczeń
sklepowych, montaż drzwi i okien, budowa podłóg, układanie pokryć
podłogowych, malowanie, usługi malowania dekoracyjnego, malowanie
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach,
usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie budynków, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi projektowania wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie przestrzenne
wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, usługi projektowania obiektów biznesowych,
usługi projektowania w zakresie restauracji, planowanie i projektowanie
obiektów sportowych, doradztwo projektowe, projektowanie wizualne,
projektowanie architektoniczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, sporządzanie raportów projektowych, projektowanie sztuki komercyjnej, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz
i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, usługi projektowania mebli.

(111) 336848
(220) 2020 05 21
(210) 513700
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SABARAŃSKI PAWEŁ, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) grail
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnia,
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restauracje, restauracje szybkiej obsługi, stołówki, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi wizażu, salony fryzjerskie, salony
piękności, manicure.

(111) 336849
(220) 2020 05 21
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SABARAŃSKI PAWEŁ, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRAIL POINT
(540)

(210) 513702

(591) czarny, biały, jasnobrązowy, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.01, 11.03.07
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 336850
(220) 2020 05 20
(210) 513706
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732)	GLAPA ANNA, RZEŹNICZAK IZABELA JAG-EXPORT SPÓŁKA
CYWILNA, Konopnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITAROL
(510), (511) 29 przetwory warzywne, jadalne grzyby leśne marynowane i suszone, sałatki warzywne, zupy gotowe, koncentraty do sporządzania zup, żurek, warzywa gotowane, koncentrat barszczu czerwonego, koncentrat żurku, warzywa konserwowane, przetwory
warzywno-owocowe, przetwory warzywno-mięsne, ogórki kwaszone,
przetwory owocowe, sałatki owocowe, owoce konserwowane, przecier
ogórkowy, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, korniszony, owoce kandyzowane w alkoholu, galaretki owocowe, kompoty, korniszony
z warzywami w occie, konserwy z owocami, przetwory z runa leśnego,
pomidory konserwowane, pieczarki konserwowane, warzywa mrożone, koncentrat pomidorowy, warzywa suszone, konserwowane rośliny
strączkowe, pikle, szczaw konserwowany przetarty lub siekany, konserwy z warzywami, 30 dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe
do zup, przyprawa cytrynowa, keczup, majonez, musztarda, ocet, ocet
winny, ocet warzywny, sosy, sos pomidorowy, sos sojowy, sos chrzanowy, przygotowany chrzan [przyprawa], 31 świeże owoce, świeże warzywa, świeże owoce leśne, owoce cytrusowe, świeże grzyby.
(111) 336851
(220) 2020 05 21
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 513708

(591) zielony, biały
(531) 05.11.02, 19.07.06, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, prepara-
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ty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry terapeutyczne, 10 wyroby medyczne,
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 336852
(220) 2020 05 21
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 513710

(591) zielony, biały
(531) 01.15.15, 03.13.05, 26.05.04, 26.07.21, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, plastry terapeutyczne, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
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(111) 336853
(220) 2020 05 21
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 513715

(591) zielony, biały
(531) 24.17.20, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 336854
(220) 2020 05 20
(210) 513717
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bella goodbye make-up betaine & black pearl extract
(510), (511) 3 chusteczki nasączone środkami do demakijażu.
(111) 336855
(220) 2020 05 20
(210) 513721
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIOTRIM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 336856
(220) 2020 05 21
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Naturell IMMUNO HOT

(540)

(591) biały, zielony, czerwony, niebieski, żółty, granatowy, beżowy
(531) 05.03.11, 05.07.21, 05.11.02, 26.04.04, 11.03.04, 27.05.01,
24.17.20, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 336857
(220) 2020 05 20
(210) 513723
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SITGLIPTEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 336858
(220) 2020 05 20
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Niss-sept
(540)

(210) 513745

(210) 513722
(591) niebieski, czerwony
(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do dezynfekcji,
preparaty do dezynfekcji jaj, mieszaniny do dezynfekcji jaj, prepara-
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ty do dezynfekcji paznokci, środki do dezynfekcji basenów, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji powietrza, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, roztwory do dezynfekcji soczewek
kontaktowych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych,
środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące,
którymi nasączane są chusteczki, środki dezynfekujące do aparatury
i przyrządów stomatologicznych, preparaty do dezynfekcji strzyków
[dippingu wymion] krów mlecznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych.

(111) 336859
(220) 2020 05 20
(210) 513750
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bella goodbye make-up aloe & hibiscus extract
(510), (511) 3 chusteczki nasączone środkami do demakijażu.
(111) 336860
(220) 2020 05 20
(210) 513757
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIOPPORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 336861
(220) 2020 05 20
(210) 513758
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NISS-SEPT
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do dezynfekcji,
preparaty do dezynfekcji jaj, mieszaniny do dezynfekcji jaj, preparaty do dezynfekcji paznokci, środki do dezynfekcji basenów, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji powietrza, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, roztwory do dezynfekcji soczewek
kontaktowych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych,
środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące,
którymi nasączane są chusteczki, środki dezynfekujące do aparatury
i przyrządów stomatologicznych, preparaty do dezynfekcji strzyków
[dippingu wymion] krów mlecznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami, dezynfekującymi, do celów higienicznych.
(111) 336862
(220) 2017 09 19
(210) 476681
(151) 2020 11 03
(441) 2017 10 30
(732) PAŁŻEWICZ MAŁGORZATA ŚWIAT MUZYKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina E²
(540)

(591) granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], albumy
do wklejania, almanachy, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, czasopisma
[periodyki], kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie [stemple], publikacje drukowane, podręczniki [książki], 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji,
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informacja o imprezach sportowych, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem innych osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, szkoły z internatem, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], tłumaczenia, przedszkola, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, kultura fizyczna.

(111) 336863
(220) 2020 05 21
(210) 513761
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOLDFINGER
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry
i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki,
bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty,
chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki, garnitury
męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia
głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn
i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy,
podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy,
spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne,
35 sprzedaż takich towarów jak: apaszki, baletki, bandany, berety,
bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież],
czapki, czepki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie,
kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki,
sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla
kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze,
piżamy podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty
z krótkim rękawem, szlafroki szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne.
(111) 336864
(220) 2020 05 21
(210) 513760
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 24
(732) PLAY LIKE ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRIGGY
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, probiotyki
(suplementy), przeciwutleniające suplementy, białkowe suplementy
diety, mineralne suplementy diety, witaminowe suplementy diety,
suplementy diety w płynie, suplementy diety w proszku, 25 odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, bluzy, dresy, koszulki, spodnie, spodenki, nakrycia głowy, czapki, 32 napoje,
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].
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(111) 336865
(220) 2020 05 21
(210) 513762
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) PIÓRECKA KATARZYNA MEDIA AGD RTV, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUKA.PL
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu
elektronicznego, w tym radioodbiorników, telewizorów, sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów, sprzętu komputerowego i akcesoriów
komputerowych w tym komputerów, monitorów, klawiatur, drukarek,
routerów, kamer, myszek, podkładek, pamięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, smartfonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych, nawigacji, wideo rejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów
do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego i fotograficznego, programów komputerowych, gier komputerowych, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu AGD i RTV, małego AGD,
w tym lodówek, pralek, zamrażarek, zmywarek, kuchenek, suszarek,
kuchenek mikrofalowych, zlewozmywaków, czajników, opiekaczy, tosterów, frytkownic, parowarów, szybkowarów, garnków, patelni, akcesoriów kuchennych, gofrownic, krajalnic, maszynek do mielenia, sokowirówek, wyciskarek, mikserów, robotów, blenderów, suszarek, odkurzaczy,
ekspresów, młynków do kawy, żelazek, stacji parowych, desek do prasowania, lokówek, prostownic, depilatorów, trymerów, maszynek do golenia, szczoteczek do zębów, wag kuchennych i łazienkowych, ciśnieniomierzy, termometrów, urządzeń wentylujących w tym wentylatorów
i klimatyzatorów, zlewozmywaków, armatury kuchennej i łazienkowej,
usługi badania rynku, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, usługi reklamowe i marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych w tym broszur, druków,
prospektów, usługi w zakresie informacji handlowej, wyceny handlowe,
pozyskiwanie danych do baz komputerowych, rozlepianie plakatów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 37 usługi w zakresie montażu, instalacji, napraw i serwisu sprzętów elektronicznych i urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu fotograficznego i telefonicznego, 39 usługi transportowe.
(111) 336866
(220) 2020 05 21
(210) 513763
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732)	NEW YORK PIZZA DEPARTMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻARWOK CREATED BY TOM YEN
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwony, ciemnoszary,
szary, beżowy, brązowy, jasnoniebieski, niebieski
(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.18, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi dostarczania żywności, 43 usługi restauracyjne,
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie żywności i usługi na wynos
świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej on-line.

(111) 336867
(220) 2020 05 25
(210) 513917
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) MAŚLANA RADOSŁAW KIDS PLANET, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) e-kidsplanet
(510), (511) 35 usługi sklepów online związane z ubrankami dziecięcymi, usługi sklepów online związane z akcesoriami dla karmiących
matek, usługi sklepów online związane z akcesoriami dla niemowląt,
usługi sklepów online związane z akcesoriami do pielęgnacji jamy ustnej dzieci i niemowląt, usługi sklepów online związane z akcesoriami samochodowymi dla dzieci, usługi sklepów online związane z artykułami
papierniczymi, usługi sklepów online związane z butelkami dla dzieci,
usługi sklepów online związane z chustami do karmienia, usługi sklepów online związane z drewnianymi zabawkami, usługi sklepów online
związane z fotelikami samochodowymi, usługi sklepów online związane z gryzakami, usługi sklepów online związane z hulajnogami, usługi
sklepów online związane z huśtawkami dla dzieci, usługi sklepów online
związane z klockami, usługi sklepów online związane z kocykami dziecięcymi, usługi sklepów online związane z kołderkami, usługi sklepów
online związane z książkami dla dzieci, usługi sklepów online związane z kubkami dla dzieci, usługi sklepów online związane z laktatorami
i akcesoriami z nimi związanymi, usługi sklepów online związane z łyżeczkami do karmienia, usługi sklepów online związane z majtkami treningowymi, usługi sklepów online związane z matami do przewijania,
usługi sklepów online związane z naczyniami dla dzieci, usługi sklepów
online związane z namiotami plażowymi, usługi sklepów online związane z nocnikami, usługi sklepów online związane z oczyszczaczami
powietrza, usługi sklepów online związane z okularami do pływania dla
dzieci, usługi sklepów online związane z otulaczami, usługi sklepów online związane z pieluszkami, usługi sklepów online związane z pieluszkami kąpielowymi, usługi sklepów online związane z plecakami dla dzieci,
usługi sklepów online związane z pojemnikami na chusteczki, usługi
sklepów online związane z pościelami, usługi sklepów online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów online
związane z prześcieradłami, usługi sklepów online związane z puzzlami
dla dzieci, usługi sklepów online związane z ręcznikami dla dzieci, usługi
sklepów online związane z rowerkami dziecięcymi, usługi sklepów online związane z sankami, usługi sklepów online związane ze składanymi
krzesełkami, usługi sklepów online związane ze słomkami, usługi sklepów online związane ze smoczkami, usługi sklepów online związane
ze sterylizatorami, usługi sklepów online związane ze szczoteczkami
do zębów dla dzieci, usługi sklepów online związane ze szczotkami z naturalnego włosia, usługi sklepów online związane ze sztućcami, usługi
sklepów online związane z Szumisiami, usługi sklepów online związane
ze śliniakami, usługi sklepów online związane z termometrami, usługi
sklepów online związane z wanienkami dla dzieci, usługi sklepów online
związane z zabawkami, usługi sklepów online związane z zabawkami
edukacyjnymi dla dzieci, usługi sklepów online związane z zabawkami
pluszowymi, usługi sklepów online związane z zabawkami do kąpieli.
(111) 336868
(220) 2020 05 26
(210) 513918
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAC ZERO
(540)

(591) biały, szary, czerwony
(531) 05.03.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 336869
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(210) 513920
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(540) (znak słowny)
(540) SOLICLAR
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi,
leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód
mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych,
napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów
medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, środki
przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(111) 336870
(220) 2020 05 25
(210) 513921
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 336871
(220) 2020 05 25
(210) 513922
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEVERINEX
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi,
leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód
mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych,
napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów
medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, środki
przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(111) 336872
(220) 2020 05 25
(210) 513924
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARNA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 336873
(220) 2020 05 25
(210) 513925
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 336874
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540)	AZYPRONAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi,
leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód
mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych,
napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów
medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, środki
przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(111) 336875
(220) 2020 05 25
(210) 513929
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIRUNAZON
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi,
leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód
mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych,
napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów
medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, środki
przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(111) 336876
(220) 2020 05 25
(210) 513930
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XYLOPRONAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi,
leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód
mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych,
napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze,
nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów
medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, środki
przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(111) 336877
(220) 2020 05 26
(210) 513931
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 13
(732)	GÓRSKA MAGDALENA PROBIOTICS POLSKA, Bratuszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wytwórnia probiotyków
(540)

(210) 513926
(591) szary, zielony
(531) 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki z elementami mikrobiologicznymi do odświeżania powietrza, 42 świadczenie usług badawczych.

(111) 336878
(220) 2020 05 25
(210) 513932
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NASOPRONAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 336879
(220) 2020 05 25
(210) 513934
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SREBRNA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 336880
(220) 2020 05 25
(210) 513935
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZARA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne nit na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 336881
(220) 2020 05 25
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732)	GUSTAW GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G Gustaw Gemini
(540)

(210) 513936

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 45 usługi ochrony osób i mienia, monitoring, usługi
ochroniarskie, eskorta-ochrona osobista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wykonania usługi logistyki w zakresie usługi
ochroniarskiej w systemie bezpieczeństwa i antywłamaniowym, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 336882
(220) 2020 05 25
(210) 513940
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szpilka Taxi

(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport
pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy
podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport
samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla
osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu,
rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego,
organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja
miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, usługi
informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi kurierskie,
transport drogą kurierską, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi
kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania listów.

(111) 336883
(220) 2020 05 25
(210) 513941
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPILKA TAXI
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 09.09.01, 09.09.05, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport
pasażerski, transport lądowy osób, transport osób drogą lądową,
usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy
podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport
samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla
osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz
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osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu,
rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego,
organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja
miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, usługi
informacyjne związane z metodami transportu, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu podróżnych, usługi kurierskie,
transport drogą kurierską, dostawa towarów poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi
kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania listów.

(111) 336884
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ZYCH SEBASTIAN BRUKBEST, Ładna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BrukBest.pl
(540)

(210) 513942

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży naturalnych lub sztucznych kruszyw
budowlanych, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo,
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, stawianie fundamentów, usługi konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, budowa dróg, budowa fundamentów dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów
pod drogi, usługi brukarskie, brukarstwo, pokrywanie powierzchni
chodników, budowa ulic, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, układanie nawierzchni drogowych, uszczelnianie dróg,
uszczelnianie nawierzchni, pokrywanie powierzchni ścieżek dla
pieszych, pokrywanie powierzchni dróg rowerowych, kopanie ziemi, usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem maszyn do robót drogowych, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych,
usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, 39 usługi
transportowe, transport towarów, transport samochodami ciężarowymi, strzeżony transport ciężarówkami, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, transport i składowanie towarów, usługi transportu drogowego ładunków, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów,
kontrola towarów przeznaczonych do transportu, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane
z transportem towarów, wynajmowanie transportu drogowego, wypożyczanie środków transportu, usługi transportu ładunków, transport materiałów budowlanych, załadunek i rozładunek towarów.
(111) 336885
(220) 2020 05 26
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732)	ŁOBODZIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)

(210) 513945
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(540) (znak słowny)
(540)	Eupsychia
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, 44
psychoterapia, psychoterapia holistyczna, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 45
usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych, mentorstwo [duchowe], świadczenie usług
w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka
oraz dla ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu,
świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom.
(111) 336886
(220) 2020 05 26
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) revimed PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
(540)

(210) 513947

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 44 usługi fizjoterapii.
(111) 336887
(220) 2020 05 26
(210) 513948
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALLEGRO PAY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające,
aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje
mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania
tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, 36
usługi leasingowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy
na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi
w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów
kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych
oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania
od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie
wirtualizowanych kart płatniczych, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 45 usługi
w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby.

172
(111) 336888
(220) 2020 05 26
(151) 2020 12 08
(441) 2020 07 13
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro pay.
(540)
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(210) 513949

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania
sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie
do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości,
oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne
do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, 36 usługi leasingowe, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie
elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania
ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności za towary i usługi, usługi
w zakresie wirtualizowanych kart płatniczych, 42 oprogramowanie jako
usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania
opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy,
procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa,
oprogramowanie do potwierdzania tożsamości jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 45 usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby.
(111) 336889
(220) 2020 05 26
(210) 513951
(151) 2020 12 01
(441) 2020 07 13
(732) KOHUT MARTA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSR KRAKOWSKA SZKOŁA RESTAURATORÓW
(540)

(591) czarny, biały, szary, jasnoszary
(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, fotoreportaże,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie

i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek, rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], zapewnianie rankingów użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(111) 336890
(220) 2020 05 26
(210) 513952
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 06
(732) BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIYU
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, etui na okulary,
etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, modne okulary, modne
okulary przeciwsłoneczne, nakładki na okulary słoneczne na magnes,
ochronne okulary, ochronne (okulary-) do uprawiania sportu, okulary,
okulary antyrefleksyjne, okulary dla dzieci, okulary do czytania, okulary
dla rowerzystów, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary
[optyka], okulary optyczne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary korekcyjne, okulary do uprawiania sportu.
(111) 336891
(220) 2020 08 17
(210) 517199
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 05
(732) JANCEWICZ AGATA, JANCEWICZ GRZEGORZ NONO
SPÓŁKA CYWILNA, Giedajty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLSZTYŃSKIE ROLKI
(510), (511) 30 sushi.
(111) 336892
(220) 2020 05 22
(210) 513791
(151) 2021 01 28
(441) 2020 09 28
(732) CENTRUM KIEROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CK Centrum Kierowców
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 06.07.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, pomoc w zarządzaniu personelem,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
rejestracji samochodów, 39 usługi prowadzenia pojazdów, usługi
w zakresie odprowadzania samochodów na parking, wypożyczanie
pojazdów, wynajem pojazdów z kierowcą, dostarczanie pojazdów,
parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi relokacji pojazdów.

(111) 336893
(220) 2020 05 26
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 06
(732) RYFA NATALIA, Zmysłówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORAVIO
(540)

(111) 336895
(220) 2020 05 26
(210) 513959
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONALNA MANUFAKTURA KAWY
(540)

(210) 513953

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczoteczki do zębów soniczne, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa: szczoteczek do zębów, szczoteczek do zębów elektrycznych, szczoteczek do zębów elektrycznych.
(111) 336894
(220) 2020 05 26
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732)	AB-MICRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abmicro
(540)

173

(210) 513958

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury, cewki elektryczne, diody świecące [LED], dzwonki alarmowe elektryczne, ekrany
wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, komputery,
lampy optyczne [rzutniki], liczniki, mierniki, modemy, monitory [sprzęt
komputerowy], ochronniki przepięciowe, platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe
do pobrania, projektory, projektory wideo, przekaźniki elektryczne,
przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przetworniki elektryczne, przyciski
do dzwonków, przyrządy pomiarowe, puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki rozgałęźne
[elektryczność], stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, styki
elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne,
świetlne lub mechaniczne, transformatory elektryczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia i przyrządy do astronomii, wilgotnościomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wyłączniki samoczynne, złącza
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność],
37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 38 komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, konserwacja oprogramowania komputerowego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi inżynieryjne.

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 05.07.27, 15.07.01, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa.
(111) 336896
(220) 2020 05 26
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732)	HOUSE OF TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LOFT 46 RESTAURACJA
(540)

(210) 513961

(531) 11.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 doradztwo kulinarne, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, porady dotyczące przepisów kulinarnych, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, lodziarnie, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych browarniach,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów
z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi
degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie
win, usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi
mobilnych restauracji, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, winiarnie.
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(111) 336897
(220) 2020 05 27
(210) 513965
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 06
(732) BABSKA MAGDALENA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) crystalcup
(510), (511) 3 olejki do masażu twarzy, olejki do masażu, nielecznicze,
olejki do masażu ciała, olejki do masażu, olejki do ciała [kosmetyki],
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], 10 aparaty do masażu, elektryczne masażery kosmetyczne,
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne
masażery kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne przyrządy do masażu, elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego, nieelektryczne urządzenia do masażu, przyrządy do masażu,
przyrządy do masażu estetycznego, rękawice do masażu, rękawice
z włosia końskiego do masażu, urządzenia do masażu, urządzenia
do masażu ciała, urządzenia do masażu [do celów medycznych],
urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia
do masażu stóp, urządzenia do masażu szyi.
(111) 336898
(220) 2020 05 26
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław (PL);
ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK
(540)

(210) 513969

instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie przed wilgocią
budynków znajdujących się w budowie, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, 41 usługi edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż filmów fotograficznych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, 42 projektowanie budynków, badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów,
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, inżynieria techniczna,
ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane, planowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne,
projektowanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi doradcze w zakresie architektury. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 336899
(220) 2020 05 26
(210) 513980
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEROBUS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 39 transport autobusowy, 41 przedstawienia teatralne,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk.
(591) morski, biały
(531) 27.05.22, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej
w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy
klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń
magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy
finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz
budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych,
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany,

(111) 336900
(220) 2020 05 26
(210) 513981
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mozart Junior
(510), (511) 41 przedstawienia teatralne, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk, organizowanie konkursów.
(111) 336901
(220) 2020 05 25
(210) 513915
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732)	GOŁDYN MARIUSZ MASH KOREK, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MASH KOREK
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa dróg, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego, budowa konstrukcji do transportowania gazu
naturalnego, budowa konstrukcji podziemnych, budowa rurociągów,
konstrukcja i naprawa budynków, malowanie, murarstwo, przygo-
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towywanie terenu pod budowę, tynkowanie, układanie i budowa
rurociągów, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi w zakresie
wypożyczania maszyn budowlanych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lądowej, wynajem korków
pneumatycznych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem
elektrycznym, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego.

(111) 336902
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) SKÓRA PAWEŁ, Nieporęt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sandomierska manufaktura LODÓW
(540)

(210) 513916

(531) 08.01.18, 26.04.02, 26.04.19, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody mleczne, lody spożywcze, lody wielosmakowe, lody owocowe, wegańskie lody, lody wodne [sorbety], lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku czekoladowym,
lodowe słodycze, lody włoskie, sorbety, rożki do lodów, wafelki do lodów (w kształcie stożka), polewy do lodów, musy deserowe, musy
czekoladowe, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lodowe wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, jogurt mrożony, ciasta, ciasta mrożone, ciasta lodowe, ciasteczka, kawa, kawa mrożona, napoje na bazie kawy, herbata,
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
próbek reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie
próbek dla celów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama on-line poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, 43 lodziarnie, kawiarnie, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kawiarni, usługi
w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 336903
(220) 2020 05 26
(210) 513982
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPEROBUS
(510), (511) 39 transport autobusowy, 41 przedstawienia teatralne,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk.
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(111) 336904
(220) 2020 05 27
(210) 513983
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732)	AKCES BENEFIT LEARNING SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akces benefit learning systems centrum języków obcych
(540)

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 36
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], 41 rozrywka [widowiska], nauczanie korespondencyjne, kultura fizyczna, usługi związane z organizacją wypoczynku
w zakresie nauki i rozrywki, nauczanie, informacje o wypoczynku, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia].
(111) 336905
(220) 2020 05 26
(210) 513984
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEROBUS
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport autobusowy, 41 przedstawienia teatralne,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk.
(111) 336906
(220) 2020 05 26
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław (PL);
ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK ARCHITEKCI STUDIO ŚRÓDKA
(540)

(210) 513985

(591) morski, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.12, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, ba-
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dania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni,
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczenie przed wilgocią budynków znajdujących
się w budowie, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, doradztwo budowlane, 41 usługi edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż filmów fotograficznych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów w innych celach niż reklamowe, 42
projektowanie budynków, badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury,
dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne,
urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, wzornictwo
przemysłowe, planowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi doradcze w zakresie architektury. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 336907
(220) 2020 05 26
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław (PL);
ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK ARCHITEKCI STUDIO ŚRÓDKA
(540)

(210) 513986

(591) biały, morski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,

druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe
i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz
wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni,
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczenie przed wilgocią budynków znajdujących
się w budowie, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie, doradztwo budowlane, 41 usługi edukacyjne związane z architekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, fotografia, montaż filmów fotograficznych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów w innych celach niż reklamowe, 42
projektowanie budynków, badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury,
dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne,
urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, wzornictwo
przemysłowe, planowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi doradcze w zakresie architektury. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 336908
(220) 2020 05 26
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) JARODZKA-ŚRÓDKA DOROTA, Wrocław (PL);
ŚRÓDKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRDK ARCHICOM STUDIO ŚRÓDKA
(540)

(210) 513988

(591) morski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.24
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem
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Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnienie materiałów
reklamowych i sponsorowanych, publikowanie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej,
badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań
handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, biur
i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz
analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczenie przed wilgocią budynków znajdujących się w budowie, informacja budowlana, izolowanie budynków,
tynkowanie, doradztwo budowlane, 41 usługi edukacyjne związane
z architekturą, wystawy sztuki, pokazy filmów kinematograficznych
i kinowych, fotografia, montaż filmów fotograficznych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów w innych celach niż reklamowe, 42
projektowanie budynków, badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury,
dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne,
urbanistyczne, kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków
wstępnych budowli, planowanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, planowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne,
projektowanie rzeźb, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz biurowych, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi doradcze
w zakresie architektury. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 336909
(220) 2020 05 26
(210) 513994
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) IOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE SADOVSKY Said Done EST. 2019
(540)

177

(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, szampony do włosów dla ludzi, farby do włosów, farby do brody, preparaty do depilacji i golenia,
żele do golenia, preparaty do pielęgnacji brody, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, kremy do twarzy i ciała, kremy do golenia, maseczki
do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, olejki do ciała i twarzy, płyny
do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, serum pielęgnacyjne, środki
perfumeryjne i zapachowe, preparaty kosmetyczne do twarzy, 35
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem
internetu kosmetyków i produktów kosmetycznych, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
organizowanie targów i wystaw, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich
i salonów piękności w oparciu o umowę franszyzy, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego w zakresie
zakładania i prowadzenia salonów fryzjerskich i salonów piękności,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw usługowych związanych z salonami fryzjerskimi i salonami piękności, 44 usługi fryzjerskie, usługi salonu
fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi kosmetyczne, salony fryzjerskie,
męskie salony fryzjerskie, salony piękności.

(111) 336910
(220) 2020 05 27
(210) 513999
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732)	GONTAREK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEMGENCE
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, tworzenie tekstów reklamowych, obróbka tekstów, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja webinariów,
42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych.
(111) 336911
(220) 2020 05 15
(210) 513512
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) DZIUBEK KAMILA GOSPODARSTWO OGRODNICZE,
Koźminek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODNICTWO DZIUBEK
(540)

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 05.09.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pomidory świeże, produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty.

(591) czarny, biały, jasnoszary, ciemnoszary, szary
(531) 02.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(111) 336912
(220) 2020 05 15
(151) 2020 11 20
(441) 2020 07 27
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rack & Shelf

(210) 513513
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(540)

działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania.

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 lodówki elektryczne.
(111) 336913
(220) 2020 05 15
(210) 513514
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUSZAJ Z MILKO
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi
do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki
kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka,
tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery
mleczne, a mianowicie desery śniadaniowe na bazie ryżu, kaszy manny
i płatków owsianych, desery mleczne dla dzieci składające się z serków
homogenizowanych, desery jogurtowe z sosami i dodatkami, serwatka,
kefir, maślanka, pitny twaróg, zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, 32 napoje serwatkowe, 35 organizowanie, prowadzenie
oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji,
aukcji publicznych, organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie produktów mleczarskich w celach reklamowych, badania i analiza
rynku, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, prowadzenie
akcji promocyjnych produktów mleczarskich, organizowanie loterii,
konkursów o charakterze reklamowym, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej
lub używając środków telekomunikacji mleka i produktów mlecznych,
takich jak masło, masła z dodatkiem oleju, masłopodobne produkty,
twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki
topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, zsiadłe mleko,
napoje mleczne, desery mleczne tj. desery śniadaniowe na bazie ryżu,
kaszy manny i płatków owsianych, desery mleczne dla dzieci składające
się z serków homogenizowanych, desery jogurtowe z sosami i dodatkami, serwatka, kefir, maślanka, pitny twaróg, zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, usługi marketingowe, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 41 organizowanie pokazów i prezentacji produktów
mleczarskich w celach rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, obsługa publikacji elektronicznych on-line.
(111) 336914
(220) 2020 05 16
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) SUCHY DOROTA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER MARKA WYBÓR KONSUMENTÓW
(540)

(210) 513519

(591) złoty, brązowy
(531) 01.01.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu

(111) 336915
(220) 2020 05 17
(210) 513529
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony
(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 36 fundusze inwestycyjne wzajemne, zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych, crowdfunding, analizy
finansowe, działalność finansowa, zapewnianie finansowania dla
kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, doradztwo finansowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe, planowanie finansowe, zarządzanie finansowe funduszami, detaliczne
usługi finansowe, finansowe usługi konsultingowe, zarządzanie
finansowe akcjami, pozyskiwanie kapitału finansowego, wyceny
i analizy finansowe, informacje finansowe dla inwestorów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi
finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
finansowego na rzecz przedsiębiorstw.
(111) 336916
(220) 2020 05 17
(210) 513531
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpeedUp VENTURE CAPITAL GROUP
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 36 fundusze inwestycyjne wzajemne, zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych, crowdfunding, analizy
finansowe, działalność finansowa, zapewnianie finansowania dla
kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, doradztwo finansowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe, planowanie finansowe, zarządzanie finansowe funduszami, detaliczne
usługi finansowe, finansowe usługi konsultingowe, zarządzanie
finansowe akcjami, pozyskiwanie kapitału finansowego, wyceny
i analizy finansowe, informacje finansowe dla inwestorów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi
finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
finansowego na rzecz przedsiębiorstw.
(111) 336917
(220) 2020 05 17
(210) 513533
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUGE THING
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) from soil to skin
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, agencje reklamowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 336918
(220) 2020 05 17
(210) 513534
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUGE THING
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 04.05.15
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, agencje reklamowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 336919
(220) 2020 05 13
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	New Diamond by W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.
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(210) 513543

(111) 336920
(220) 2020 05 18
(210) 513544
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) ORGANIC LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy
do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny po goleniu,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty fitokosmetyczne, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, świece do masażu do celów kosmetycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, konopie indyjskie do celów medycznych, preparaty
do leczenia trądziku, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z aloesowymi preparatami do celów kosmetycznych,
balsamami do celów kosmetycznych, dezodorantami dla ludzi i zwierząt, ekstraktami ziołowymi do celów kosmetycznych, kosmetykami,
kosmetykami dla dzieci, kosmetykami do pielęgnacji skóry, kremami
kosmetycznymi, mydłami, odżywkami do włosów, piżmem [wyroby perfumeryjne], płynami po goleniu, nieleczniczymi preparatami
do kąpieli, preparatami do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, preparatami fitokosmetycznymi, szamponami, środkami
czyszczącymi do celów gospodarstwa domowego, świecami do masażu do celów kosmetycznych, antybakteryjnymi środkami do mycia
rąk, ekstraktami roślinnymi do celów farmaceutycznych, konopiami
indyjskimi do celów medycznych, preparatami do leczenia trądziku,
preparatami farmaceutycznymi do pielęgnacji skóry, preparatami zawierającymi aloes do celów farmaceutycznych.
(111) 336921
(220) 2020 05 14
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732)	GONDA KATARZYNA, Wrocław (PL);
SZKÓLSKI JACEK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hopsa
(540)

(210) 513545

(591) czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji o wydarzeniach, aktywnościach, zajęciach i warsztatach
edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci
i młodzieży, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają
użytkownikom rezerwację oraz zakup miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, zajęcia i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe
i rozrywkowe dla dzieci i młodzieży, publikacje elektroniczne, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do publikacji o wydarzeniach, aktywnościach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla
dzieci i młodzieży, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do przeglądów i recenzji wydarzeń
rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci
i młodzieży, 41 udostępnianie informacji za pośrednictwem aplikacji
mobilnych, portalu internetowego oraz urządzeń i sieci cyfrowych
w dziedzinie wydarzeń, aktywności, zajęć i warsztatów edukacyj-
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nych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, usługi w zakresie rezerwacji on-line miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, zajęcia i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe
i rozrywkowe dla dzieci i młodzieży, świadczenie usług sprzedaży
biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie
publikowania online informacji o wydarzeniach, aktywnościach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, udostępnianie on-line przeglądów
i recenzji wydarzeń rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie portalu internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych o tematyce związanej
z wydarzeniami, aktywnościami, zajęciami i warsztatami edukacyjnymi, kulturalnymi, sportowymi i rozrywkowymi dla dzieci i młodzieży.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 336922
(220) 2020 05 13
(210) 513546
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ERLA VIREX
(510), (511) 1 chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki
czyszczące do kominów, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, gliceryna do celów przemysłowych, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego,
aceton, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje
do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, konserwanty
do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, nadtlenek wodoru
do celów przemysłowych, nawozy, nawozy azotowe, odczynniki chemiczne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej
przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], płyn przeciw zamarzaniu, płyny
do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów
elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem,
płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, preparaty bakteriologiczne do octowania,
preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty
chemiczne do upłynniania skrobi [środki do odklejania], preparaty
chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do wytwarzania pigmentu, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach,
preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klarowania, preparaty do klejenia,
preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty
do konserwacji gumy, preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem
farb i olejów], preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty
do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego inne niż
do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali, preparaty
do wulkanizacji, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty
do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, preparaty
hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty klejące do bandaży chirur-

gicznych, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty odwadniające do celów przemysłowych,
preparaty ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję gleby,
preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
[z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające matowieniu soczewek,
preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające do użytku
w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane w fotografii, produkty
do zmętniania emalii, produkty uboczne procesów obróbki ziaren
zbóż do celów przemysłowych, przeciwutleniacze do użytku w produkcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków,
przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, saletra, składniki
chemiczne do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych,
skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego, soda amoniakalna,
soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole
[nawozy], sole [preparaty chemiczne], sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sól do konserwowania
inna niż do żywności, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje
garbujące, substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące
do celów przemysłowych, superfosfaty [nawozy], szkło wodne, szpachlówka do karoserii samochodowe, środki chemiczne dla leśnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do matowienia
szkła, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne
do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowacji skóry,
środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, środki chłodzące do silników pojazdów, środki do konserwacji
betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów,
środki do konserwacji piwa, środki do matowienia, środki do ochrony
nasion, środki do oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej,
środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do-), środki zmiękczające do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], utrwalacze
[fotografia], utwardzające substancje do wapienia, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda destylowana,
wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antypoślizgowe
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło dezodoryzujące, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do demakijażu, preparaty
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do kąpieli, nielecznicze, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], woda
perfumowana, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki
do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby do włosów,
kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do rzęs, kreda
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania,
lakiery (środki do usuwania-), lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki
zapachowe, papier do polerowania, paski wybielające zęby, pasta
do butów, pasty do skór, płyny do przemywania pochwy do higieny
intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, podłogi (wosk do-), pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny
do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania
[kosmetyki], preparaty do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu,
produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania-), roztwory do szorowania, róż
polerski, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki
odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające
praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu
do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, wazelina kosmetyczna,
węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów,
wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 aerozole chłodzące do celów
medycznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażenie, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych,
gliceryna do celów medycznych, insektycydy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
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odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla zwierząt,
płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do zwalczania
pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania powietrza, środki odkażające, środki przeciw roztoczom, octany do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, środki algobójcze, preparaty
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów
farmaceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, środki przeciwbólowe, środki do mycia
zwierząt [insektycydy], preparaty przeciw moczeniu się, tabletki przeciwutleniające, preparaty przeciwpasożytnicze, antyseptyki, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamy
do użytku medycznego, balsamiczne preparaty do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, konopie indyjskie do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], środki
do mycia bydła [insektycydy], substancje żrące do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, płyny do przemywania oczu, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, wywary do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, odświeżacze do ubrań i tkanin, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie
drewna, preparaty do zwalczania myszy, preparaty do niszczenia
szkodników, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, środki odkażające, środki do mycia psów
[insektycydy], preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty
enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, estry do celów farmaceutycznych, etery
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów farmaceutycznych,
środki bakteriobójcze, glukoza do celów medycznych, gliceryna
do celów medycznych, środki odstraszające owady, owadobójcze
szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia,
insektycydy, jujuba lecznicza, preparaty do tępienia larw, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, żele do masażu do celów medycznych, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, lecznicze suche szampony, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, szampony
lecznicze, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze pasty do zębów, alkohol leczniczy, napoje
stosowane w lecznictwie, preparaty lecznicze na porost włosów, apteczki przenośne z wyposażeniem, papier przeciwmolowy, preparaty
przeciw molom, maści do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów
farmaceutycznych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, pomady do celów medycznych, trutki na szczury, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki lecznicze przeciw poceniu się,
środki odstraszające insekty dla psów, tampony, podpaski higieniczne, woda morska do kąpieli leczniczych, intymne preparaty nawilżające, żele do stymulacji seksualnej, środki przeciwrobacze, środki do tępienia szkodników, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe.

(111) 336923
(220) 2020 05 14
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732)	GONDA KATARZYNA, Wrocław (PL);

(210) 513547
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SZKÓLSKI JACEK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04, 27.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji o wydarzeniach, aktywnościach, zajęciach i warsztatach
edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci
i młodzieży, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają
użytkownikom rezerwację oraz zakup miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, zajęcia i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe
i rozrywkowe dla dzieci i młodzieży, publikacje elektroniczne, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do publikacji o wydarzeniach, aktywnościach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla
dzieci i młodzieży, aplikacje mobilne i komputerowe, które umożliwiają użytkownikom dostęp do przeglądów i recenzji wydarzeń
rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci
i młodzieży, 41 udostępnianie informacji za pośrednictwem aplikacji
mobilnych, portalu internetowego oraz urządzeń i sieci cyfrowych
w dziedzinie wydarzeń, aktywności, zajęć i warsztatów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, usługi w zakresie rezerwacji on-line miejsc i biletów na wydarzenia, aktywności, zajęcia i warsztaty edukacyjne, kulturalne, sportowe
i rozrywkowe dla dzieci i młodzieży, świadczenie usług sprzedaży
biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie
publikowania on-line informacji o wydarzeniach, aktywnościach, zajęciach i warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, udostępnianie on-line przeglądów
i recenzji wydarzeń rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie portalu internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych o tematyce związanej
z wydarzeniami, aktywnościami, zajęciami i warsztatami edukacyjnymi, kulturalnymi, sportowymi i rozrywkowymi dla dzieci i młodzieży.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 336924
(220) 2020 05 14
(210) 513550
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732) BBSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBsolar
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, brązowy, fioletowy, granatowy,
niebieski, zielony, żółty
(531) 01.03.15, 01.03.13, 26.11.06, 26.11.08, 07.03.02, 26.05.04,
27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 aparatura fotowoltaiczna, aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, baterie słoneczne,
ogniwa fotoelektryczne, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, systemy automatyki do instalacji
solarnych, wskaźniki wielkości elektrycznych, wiatromierze, 37 montaż,
naprawy i serwis zestawów solarnych i fotowoltaicznych oraz instalacji
grzewczych i urządzeń do wykorzystania energii odnawialnej.

(111) 336925
(220) 2020 05 15
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) MAJESTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UT URBAN TASTE Smak Twojego Miasta
(540)

(210) 513551

(591) czarny, niebieski, złoty
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, doradztwo kulinarne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje samoobsługowe, usługi
barów i restauracji, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kafeterie [bufety], stołówki, catering obejmujący żywność i napoje, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi.
(111) 336926
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732)	GMINA WOLBROM, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zespół Pieśni i Tańca „WOLBROMIACY”
(540)

(210) 513559

(591) ciemnoniebieski, czerwony, zielony, niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 03.07.19, 25.01.05
(510), (511) 9 nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, optyczne nośniki danych, pliki komputerowe audiowideo, pliki komputerowe muzyczne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, dyski optyczne z muzyką, dyski
optyczne z nagraniami audio, dyski optyczne do przechowywania
muzyki, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania
z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu,
muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy
danych lub internetu, płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty
kompaktowe z muzyką, urządzenia do nagrywania, napędy DVD, odtwarzacze DVD, płyty DVD, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, urządzenia do transmisji, urządzenia do transmisji dźwięku,
nagrania muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania
dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, nagrania muzyczne
na taśmach, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania,
dzwonki telefoniczne [do pobierania], pliki muzyczne do pobierania,
pliki graficzne do pobierania, zapisane pliki danych, przenośne odtwarzacze muzyczne, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne odtwarzacze płyt DVD, nadajniki i odbiorniki bezprzewodo-
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we, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia
do telefonii bezprzewodowej, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, wstępnie nagrane taśmy audio, nagrania wideo, nagrania audio, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, płyty [nagrania
dźwiękowe], taśmy z nagraniami, nagrania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo
do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, dyski audio, cyfrowe dyski audio, dyski kompaktowe audio, kasety taśmowe audio, taśmy muzyczne, taśmy audio zawierające muzykę, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne,
kasety muzyczne, nagrane taśmy muzyczne, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury informacyjne, gazety o tematyce dotyczącej tańca, kalendarze, wykroje do konfekcji odzieżowej, wykroje do wykonywania odzieży, podręczniki i książki kulturalne, śpiewniki, tabulatury,
zakładki od książek, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, artykuły piśmiennicze,
przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra,
kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki
papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, glina do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania,
gumki do ścierania, książki i podręczniki, kalendarze, karty pocztowe, czasopisma, gazety fotografie, karty muzyczne z życzeniami, papier listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, pudełka kartonowe
lub papierowe, zszywki biurowe, magnesy, 18 dyplomatki, aktówki
kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne,
torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki,
sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki
do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 21 wyroby ceramiczne, porcelanowe, szklane,
kamionkowe, fajansowe, zastawy stołowe, ceramika stołowa, filiżanki
i podstawki na filiżanki, kubki, czajniki i czajniczki do parzenia herbaty, sztućce, cukiernice, 25 odzież, stroje ludowe, kostiumy do tańca,
odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież gimnastyczna i sportowa,
obuwie, obuwie ludowe, obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie
zwłaszcza do tańca, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy,
podkoszulki, t-shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze,
swetry, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, szale,
szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, koszule
nocne, kostiumy do opalania i pływania, dresy, getry, leginsy, majtki,
staniki, staniczki, szelki, woalki, środki antypoślizgowe do butów,
podwiązki, 28 balony do zabawy, konfetti, bańki mydlane jako zabawki, ozdoby na choinki z wyjątkiem gier, artykułów oświetleniowych i słodyczy, bombki choinkowe, choinki z materiałów syntetycznych, balony do konfetti, latawce, maski jako zabawki, maski
teatralne, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmieszne rzeczy (atrapy), śnieg sztuczny na choinki,
rolki, wrotki, gwizdki, zabawki pluszowe, lalki, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży, w tym
także za pośrednictwem sieci Internet odzieży, obuwia, nakryć głowy, książek, albumów i czasopism, nagranych nośników cyfrowych
DVD i cd, instrumentów muzycznych i osprzętu muzycznego, akcesoriów do instrumentów muzycznych, pokrowców oraz futerałów
na instrumenty muzyczne, nośników danych, voucherów i biletów
na imprezy rozrywkowe, gadżetów reklamowych, odzieży, literatury
muzycznej, usługi promocyjne i menedżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, doradztwo specjalistyczne
w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą artystyczną, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, badanie opinii publicznej, wyszukiwanie informacji o plikach
komputerowych dla osób trzecich, promocja [reklama] koncertów,
reklama, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama przy pomocy mobilnych urządzeń komunikacyjnych, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, reklama i marketing,
reklama w czasopismach, reklama na billboardach także elektronicz-
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nych, wynajem czasu reklamowego, 40 powielanie nagrań audio i video, usługi poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych,
haft, nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, nanoszenie nadruków i haftów na odzież oraz obuwie, 41 usługi
organizowania spektakli i pokazów artystycznych, usługi artystów
tancerzy i wokalistów, usługi artystyczne dotyczące zajęć praktycznych, nauki śpiewu oraz tańca, organizowani warsztatów artystycznych, organizowanie imprez artystycznych koncertów i pokazów tanecznych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, związanych z tańcem, z muzyką i z modą, publikowanie tekstów i książek związanych z modą i z tańcem, nauczanie
tańca, tworzenie chorografii, publikacje elektroniczne o tematyce
dotyczącej śpiewu i tańca, ustanawianie i wręczanie nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne, usługi rozrywkowe, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, usługi profesjonalnych zespołów
muzycznych, usługi fonograficzne, usługi wydawnicze, tworzenie
kompozycji i utworów muzycznych, organizowanie, prowadzenie
i rozpowszechnianie imprez rozrywkowych oraz artystycznych, produkcja filmowa i telewizyjna, produkcja teledysków, prowadzenie
studia nagrań, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii artystów scenicznych i zespołów tanecznych, pisanie scenariuszy i tekstów piosenek, publikacje książek i tekstów o tematyce muzycznej,
publikacje elektroniczne o tematyce muzycznej, rozrywka, rozrywka
w postaci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków
elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych oraz Internetu, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług
telewizyjnych, edukacja, wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm
dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo
i filmów, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę,
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań wzorcowych
[master] audio, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, widowiska
muzyczne, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie występów muzycznych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, produkcja pokazów
rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy
i piosenkarzy, rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [payperview], świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie informacji
na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące rozrywki, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udo-
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stępnianej przez Internet, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi produkcji taśm audio, usługi rozrywki
dźwiękowej, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi
rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe
świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe
w postaci filmów, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, występy
muzyczne na żywo, występy grup muzycznych na żywo, występy
muzyczne i piosenkarskie, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki on-line, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, organizowanie konkursów audiotele, usługi sprzedaży
(rezerwacji), w tym także za pośrednictwem Internetu voucherów
i biletów na imprezy rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
badania prawne legalności oprogramowania, utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie zbywców i nabywców praw
własności intelektualnej.

(111) 336927
(220) 2020 05 18
(210) 513560
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mościska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coloris cosmetics
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne,
44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 336928
(220) 2020 05 18
(210) 513561
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(540) KUKE GAP
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej, w szczególności ubezpieczanie kredytu, gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczanie ryzyk finansowych.
(111) 336929
(220) 2020 05 18
(210) 513563
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUKE. FINDING SOLUTIONS
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej, w szczególności ubezpieczanie kredytu, gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczanie ryzyk finansowych.
(111) 336930
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	GLASSLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 513566

(591) czerwony, biały
(531) 26.07.99, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem: manipulatorów do szkła, ssawek do szkła,
mini żurawi i dźwigów, montaż: szkła, okien, stolarki otworowej,
szklenie okien i fasad.
(111) 336931
(220) 2020 05 18
(210) 513567
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) KAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzezawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FENIX
(510), (511) 1 środki do mycia podczas procesów produkcyjnych, 3
preparaty do czyszczenia i odświeżania, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty przygotowane z ropy naftowej, środki do mycia rąk.
(111) 336932
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732)	GOSK JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LMO
(540)

(210) 513569

(591) pomarańczowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.01.01, 15.01.17, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące
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zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie marketingu,
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm,
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie marketingu, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, świadczenie
doradczych usług marketingowych dla producentów, usługi doradcze
dotyczące reklamy, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
pokazów handlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych,
organizowanie targów handlowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlowych,
prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych
online, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie
wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie
pokazów w celach reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów,
pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie i prezentacja
pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, usługi dekorowania
wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów,
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie rynku, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania
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ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, kompilacja reklam, marketing bezpośredni,
marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy,
marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie promocji imprez
mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy,
pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu,
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów
i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci
elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, 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, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi planowania w zakresie reklamy,
usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku
osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi
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reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi
reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne, wykonywanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe
związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z pracami
publicznymi, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu
gospodarczego, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), usługi wprowadzania produktów
na rynek, usługi zarządzania społecznością online, usługi współpracy
z blogerami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zapewnianie modelek i modeli do celów
promocyjnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie
modelek i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych
niż reklamowe w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia
innych niż do celów reklamowych, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych
on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy
informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków,
również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie
druków w formie elektronicznej, publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania blogów.

(111) 336933
(220) 2020 05 17
(210) 513574
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) SKŁODOWSKI DAWID PAWEŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lunares
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampki elektryczne na choinki, lampy
elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, nawilżacze powietrza, oświetlenie ogrodowe, oprawy
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe ogrodowe, reflektory punktowe, reflektory do lamp, rozpraszacz światła, rury oświetleniowe, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne
kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia chłodzące, urządzenia
do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania podłogowego,
urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszy-

ny do oczyszczania powietrza, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki
elektryczne do ogrzewania, żarówki oświetleniowe, żyrandole.

(111) 336934
(220) 2020 05 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 29
(732)	ŁUBIK TADEUSZ, Przybradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAUBER
(540)

(210) 513575

(591) niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.23, 27.05.05
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pianka do czyszczenia, amoniak
do czyszczenia, krochmal do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki
czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia
dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia
podłóg, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty do czyszczenia
tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia
ubikacji, środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia
mebli, soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
tapet, mieszanki czyszczące do usuwania plam, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenia na sucho, olejki sosnowe
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki
papierowe do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniacze
do użytku domowego, proszki do szorowania, proszek do zmywarek,
proszki do polerowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami do czyszczenia.
(111) 336935
(220) 2020 05 18
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NASZ TEATRZYK
(540)

(210) 513581

(591) biały, czerwony, ciemnopomarańczowy, granatowy,
jasnoniebieski, pomarańczowy, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.25, 29.01.15
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, programy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, 16 materiały biurowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.

(111) 336936
(220) 2020 05 18
(210) 513582
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prenata 333 Forte
(540)

(111) 336939
(220) 2020 05 18
(210) 513586
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) toys4edu
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, programy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, 16 materiały biurowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(591) granatowy, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.03, 27.07.17,
29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 drób (preparaty
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.
(111) 336937
(220) 2020 05 18
(210) 513584
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lactoma Proto
(540)

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 drób (preparaty
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.
(111) 336938
(220) 2020 05 18
(210) 513585
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lactoma Summer
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 drób (preparaty

(111) 336940
(220) 2020 05 18
(210) 513587
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babsy-piękne prosięta Forte Alio
(540)

(591) czarny, czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17,
29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 drób (preparaty
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.
(111) 336941
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732)	LORENS ANTONI FPUH, Zielonki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMPHONICA
(540)

(210) 513588

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja
muzyczna, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, reżyseria filmowa, inna
niż reżyseria filmów reklamowych, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi
studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wystawianie
spektakli rewiowych, organizowanie balów, organizowanie spektakli
[impresariat], orkiestry (usługi-), organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, przedstawienia teatralne [produkcja].
(111) 336942
(151) 2020 11 17

(220) 2020 05 18
(441) 2020 08 03

(210) 513591
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(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOYS4eDU
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski, ciemnoróżowy, żółty
(531) 15.07.04, 27.05.01, 27.07.21, 27.05.08, 18.02.01, 14.05.12, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, programy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, 16 materiały biurowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 336943
(220) 2020 05 18
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732)	GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRYTNE KLOCKI
(540)

(210) 513593

(591) czarny, ciemnoniebieski, niebieski, szary, zielony
(531) 14.03.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, programy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, 16 materiały biurowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 336944
(220) 2020 05 18
(210) 513594
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AUDIX
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], etery do celów farmaceutycznych,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, lecznicze preparaty toaletowe, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze
suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry, plastry do celów medycznych, płyny
do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli,
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, propolis

do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw brodawkom, zioła lecznicze, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.

(111) 336945
(220) 2020 05 18
(210) 513595
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732)	YOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUKLA
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do oczyszczania skóry twarzy, preparaty pod prysznic, olejki do kąpieli i pod
prysznic [nielecznicze], kosmetyki do ust, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmetyki], preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy i balsamy kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, kremy do rąk,
kosmetyki do makijażu, tusze do rzęs, tusz do brwi, puder sypki
do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, korektory [kosmetyki], produkty kolorowe do policzków, róż do twarzy, pomadki do ust,
płyny do demakijażu, kosmetyki brązująco-opalizujące, 21 przybory
kosmetyczne, gąbki do makijażu, pędzle kosmetyczne, przyrządy
do demakijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do rzęs.
(111) 336946
(220) 2020 05 18
(210) 513596
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKON BRACI
MNIEJSZYCH-FRANCISZKANÓW W POLSCE, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRANCISZKAŃSKI ŚWIAT
(510), (511) 16 książki, czasopisma, gazety, periodyki, publikacje, broszury, kalendarze, prospekty, afisze, plakaty.
(111) 336947
(220) 2020 05 18
(210) 513597
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) CENTRUM MEDYCZNE SPORTSMEDIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE SPORTS MEDIC
(540)

(591) jasnoszary, biały, szary
(531) 27.05.01, 24.13.09, 24.13.26, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym: wynajem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe: usługi klubów sportowych, obsługa obiektów
sportowych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 44 usługi medyczne: fizjoterapia, usługi prywatnych szpitali, usługi świadczone przez szpitale,
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, konsultacje medyczne, usługi klinik medycznych, usługi kliniki dentystycznej,
opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, usługi paramedyczne.

Nr 10/2021
(111) 336948
(220) 2020 05 18
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) POLESZAK HENRYK, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE OUTLANDER
(540)
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(591) brązowy, biały
(531) 01.01.04, 02.01.04, 02.01.30, 23.01.25, 05.03.11, 01.01.05,
27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 34 gilzy papierosowe, bibułka papierosowa, tytoń, pojemniki na tytoń, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów.
(111) 336949
(220) 2020 05 18
(210) 513603
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Denutin
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne i weterynaryjne,
odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, detergenty używane w procesach produkcyjnych, preparaty
diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do czyszczenia z tłuszczy, 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne,
olejki mineralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorująca i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków,
żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne,
żele nawilżające, kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne,
płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki
do twarzy, kremy do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi
do twarzy, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny
do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania
ust do celów niemedycznych, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru
do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu,
mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk,
balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów,
żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odzywki do włosów, odzywki do ust, odżywki
do paznokci, szampony, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła
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antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające: aldehydy
do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego,
bandaże opatrunkowe białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, chirurgiczne materiały opatrunkowe, nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki
wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych,
wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gaza opatrunkowa,
gąbka do ran, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma
do życia, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych,
gwajakol do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów
farmaceutycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, maści do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła
lecznicze, lecznicze płyny do przemywania oczu, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki
ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy
diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, środki lecznicze
przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze
suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, plastry, plastry do celów medycznych, płyny do płukania
ust, płyny do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk,
lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż
mydła, olejki do celów kosmetycznych, płyny lecznicze do płukania
ust, płyny dezynfekcyjne do jamy ustnej, preparaty do sterylizacji,
preparaty chemiczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane,
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki
do ssania na ból gardła, tampony: środki uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów
leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, waciki do celów medycznych.

(111) 336950
(220) 2020 05 19
(210) 513605
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732)	NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Regiony NEXERY
(510), (511) 38 usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.
(111) 336951
(220) 2020 05 18
(151) 2020 12 01
(441) 2020 08 17
(732)	AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węglewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERNO Wyposażenie domu

(210) 513610
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 07.01.24, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, a mianowicie zlewozmywaki ze sztucznego granitu.
(111) 336952
(220) 2020 05 18
(210) 513612
(151) 2020 12 03
(441) 2020 08 17
(732) WOJTASIŃSKI PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJTASIŃSKI TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY KRAJOWY
SPEDYCJA PRZYCZEPY SPRZEDAŻ SERWIS CZĘŚCI WYPOŻYCZALNIA
SERWIS OGUMIENIA
(540)

(591) niebieski, szary, biały
(531) 01.05.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich pojazdów samochodowych, przyczep, naczep a także części i akcesoriów do nich
pozwalające nabywcy oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży tych towarów oraz w miejscu sprzedaży stacjonarnej tych towarów, 37 serwis pojazdów oraz części i akcesoriów do nich, serwis przyczep i naczep oraz części i akcesoriów
do nich, serwis ogumienia, wulkanizacja opon, przebudowa i modernizacja pojazdów, przebudowa i modernizacja przyczep i naczep, 39
transport, transport drogowy, transport towarów, transport pasażerski, organizowanie transportu, logistyka transportu, magazynowanie
ładunku przed transportem, transport materiałów niebezpiecznych,
transport drobnicy, spedycja, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep, wypożyczanie naczep, wypożyczanie samochodów,
wypożyczanie części pojazdów i akcesoriów do pojazdów.
(111) 336953
(220) 2020 05 18
(210) 513616
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) OUTSHOPPING GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) outshopping.pl
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 18.01.19, 26.01.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wy-

syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
audiowizualnym, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem RTV, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem RTV, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem AGD, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem AGD, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem wędkarskim, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
wędkarskim, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
wędkarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze akcesoriami
wędkarskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do higieny, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do higieny, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do ogrodu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze artykułami do ogrodu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ogrodu, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do ogrodu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami kempingowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami kempingowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z zegarkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze plecakami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z portfelami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami fotograficznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze akcesoriami fotograficznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z aparatami fotograficznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze aparatami fotograficznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z żywnością, usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami erotycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami erotycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem.

(111) 336954
(220) 2020 05 19
(210) 513619
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) STĘPNIEWSKI PIOTR PIONAK USŁUGI BUDOWLANE
I INŻYNIERSKIE, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PIONAK
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(540)

(591) granatowy, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.25, 07.15.01
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
zarządzania budową, nadzór budowlany, konsultacje budowlane,
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie budowlane, projektowanie mebli, projektowanie wnętrz budynków, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków.
(111) 336955
(220) 2020 05 18
(210) 513620
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) minimum 95% natural origin
(540)

(591) szary, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(111) 336956
(220) 2020 05 18
(210) 513621
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vegan
(540)

(591) szary, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(111) 336957
(220) 2020 05 19
(210) 513622
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MEZZO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JĘDRZEJOWSKA SPÓŁKA MLECZARSKA OD 1903
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(540)

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 29.01.13, 09.01.10, 25.01.06
(510), (511) 29 produkty mleczne, tłuszcze jadalne, mleko, napoje
mleczne, desery mleczne, maślanki, kefiry, jogurty, desery jogurtowe, sery, desery serowe, produkty serowarskie, twarogi, śmietana,
masła, masła smakowe.
(111) 336958
(220) 2020 05 19
(210) 513624
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) DZIEWIĄTKOWSKI MICHAŁ AMIPLAY, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYSTRY ZWIERZ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt, odżywki dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 5 preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów
weterynaryjnych, majtki higieniczne dla zwierząt domowych, majtki
na cieczkę dla psów, pieluchy dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, obroże przeciwpchelne,
owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne
środki do mycia, pasy do inkontynencji dla psów (dla psów nie trzymających moczu), plastry dla psów i kotów, lecznicze szampony dla
zwierząt domowych, suplementy diety dla celów weterynaryjnych,
10 ubranka pooperacyjne dla zwierząt domowych, kołnierze pooperacyjne dla zwierząt domowych, bandaże dla psów i kotów (opaski
podtrzymujące), bandaże [usztywniające] do użytku weterynaryjnego, worki na kał dla zwierząt domowych, 12 wózki spacerowe
dla zwierząt domowych, klatki transportowe dla zwierząt, wózki
inwalidzkie dla psów i kotów, 18 smycze dla zwierząt domowych,
obroże dla zwierząt domowych, obroże dla psów, obroże dla kotów,
elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt
zawierające informacje medyczne, uzdy treningowe dla zwierząt,
uzdy dla koni, szelki dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt
[torby], pasy do biegania z psem, ubranka dla zwierząt domowych,
uprzęże dla zwierząt, haltery dla zwierząt domowych, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, pokrycia i okrycia dla zwierząt,
artykuły odzieżowe dla koni, getry dla zwierząt, buty dla psów, saszetki treningowe-torebki na przysmaki dla zwierząt domowych, 20
meble dla zwierząt domowych, budy dla psów, budki dla zwierząt
domowych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, domki dla ptaków, kosze,
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, posłania dla
zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych,
posłania dla psów, posłania dla kotów, skrzynki lęgowe dla zwierząt
domowych, słupki do drapania dla kotów, 21 miski dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, szczotki
dla zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt domowych,
szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki do zębów dla zwierząt domowych, zgrzebła, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania
żywności dla zwierząt domowych, pojemniki na karmę dla zwierząt
uruchamiane przez zwierzęta, pojemniki na karmę dla ptaków, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, pojemniki
[kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, klatki dla ptaków, karmniki
do karmienia ptaków żyjących na wolności, 27 maty samochodowe
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do przewozu zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt
domowych wykonane ze sznurka, zabawki „o rety krety” dla zwierząt
domowych, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych,
31 ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, jadalne produkty do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
karma dla ptaków, karma dla ryb, karma dla zwierząt domowych,
karma dla gryzoni, karmy i pasze dla zwierząt, kości dla psów, kości
i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, kości do żucia dla psów,
mieszanka paszowa dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, suchary
dla psów, syntetyczny pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje
odżywcze dla zwierząt, przysmaki dla zwierząt, treserki dla zwierząt
(przysmaki do wynagradzania), karma dla psów, karma dla kotów,
ściółka dla zwierząt, kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, żwirek dla kotów,
trociny dla gryzoni, podkłady-sianko dla gryzoni, wyściółka ścierna
do kuwety dla kota.

(111) 336959
(220) 2020 05 18
(210) 513626
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732)	ŁAŹNIEWSKA IWONA BODYFULNESS, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODYFULNESS dr Iwo Łaźniewska
(540)

(591) biały, różowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy samoświadomości (szkolenia), kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie terapii w zakresie pracy
z ciałem, organizacja i przeprowadzenie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, organizacja i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line
związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń
fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, trening rozwoju
osobistego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, kształcenie praktyczne (pokazy), przekazywanie know-how (szkolenia), 44 usługi związane z zabiegami terapeutycznymi, aromatoterapia, muzykoterapia
w celach fizycznych, psychicznych i kognitywnych, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, masaż, informacje dotyczące masażu, ośrodki zdrowia,
placówki rekonwalescencji, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi medycyny alternatywnej, usługi paramedyczne, usługi terapeutyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, rehabilitacja fizyczna, poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia zajęciowa
i rehabilitacyjna, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego,
usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi w zakresie terapii zajęciowej, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(111) 336960
(220) 2020 05 20
(210) 513631
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAROX

(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 5 środki odstraszające komary, środki odstraszające komary w kremie, środki odstraszające komary w żelu, środki odstraszające komary w sprayu, środki odstraszające komary do nakładania
na skórę, środki odstraszające komary do nakładania na skórę w kremie, środki odstraszające komary do nakładania na skórę w żelu, środki odstraszające komary do nakładania na skórę w sprayu, produkty
do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery, produkty
do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery w sprayu, środki wabiące owady, środki odstraszające owady, środki odstraszające
owady w kremie, środki odstraszające owady w żelu, środki odstraszające owady w sprayu, środki odstraszające owady dla ludzi, środki
odstraszające owady dla ludzi w sprayu, preparaty farmaceutyczne
do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów w kremie, preparaty
farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów w żelu,
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów w sprayu, plastry przeciw komarom dla niemowląt, bransoletki
nasączone środkiem odstraszającym owady, chusteczki nasączone
środkiem odstraszającym owady, spirale odstraszające komary, kadzidełka do odstraszania komarów, zawieszki odstraszające owady,
środki odstraszające owady dla zwierząt w sprayu, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, tabletki zawierające kamforę będące środkami odstraszającymi owady, drzewo sandałowe do użytku jako preparat odstraszający owady, 21 rozpylacze środków odstraszających komary podłączane do gniazdka, elektryczne pułapki
na owady, nieelektryczne pułapki na owady, elektryczne urządzenia
do wabienia i zabijania.
(111) 336961
(220) 2020 05 18
(210) 513632
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN SPÓŁKA
CYWILNA, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny warsztat
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 14.03.13, 27.05.01, 29.01.12, 26.15.15, 26.04.12, 26.04.16
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, czasopisma,
prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fotografie, wydawnictwa
informacyjne i naukowe, książki, 35 usługi związane z reklamą, promocją i marketingiem świadczone na rzecz osób trzecich, edycja
tekstów reklamowych, publikacja ogłoszeń i tekstów reklamowo-promocyjnych, uaktualnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń
informacyjnych, usługi organizowania targów, pokazów i wystaw
handlowych i reklamowych, 41 usługi wydawnicze, usługi nauczania, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, usługi w zakresie prowadzenia kursów, seminariów i konferencji,
publikowanie tekstów innych niż reklamowo-promocyjne, edycja
tekstów innych niż reklamowe, nagrywanie tekstów na dyskach,
usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez rozrywkowych, wypoczynkowych i sportowych.
(111) 336962
(220) 2020 05 18
(210) 513633
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) ŚWIĘS PAWEŁ, Grybów (PL);
OGÓREK KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL);
NAWARA BOGUSŁAW GROŃART, Poręba Wielka (PL);
PIOTROWICZ MACIEJ, Chełmiec (PL);
BURAS DAWID HSEART, Podolsze (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOOROLESKA
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(510), (511) 41 usługi koncertów muzycznych, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, impresariat artystyczny, występy grup muzycznych na żywo, występu grup muzycznych, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi
w zakresie kompozycji muzycznych, tworzenie utworów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych, usługi zespołu wokalno-muzycznego. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 336963
(220) 2020 05 20
(210) 513635
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) SPŁAWIŃSKI MICHAŁ WODNIK 29, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wodnik 29 2007
(540)

(591) żółty, ciemnoniebieski, biały
(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13,
26.11.03, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport.
(111) 336964
(220) 2020 05 20
(210) 513637
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732) SEMAHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMAHEAD
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 łączność poprzez
terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi trasowania i podłączania do sieci
telekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnia-
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nie filmów online nie do pobrania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż
w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 336965
(220) 2020 05 19
(210) 513638
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SONOXEN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 336966
(220) 2020 05 19
(210) 513639
(151) 2020 10 23
(441) 2020 07 06
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADAROSTIN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
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oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.

(111) 336967
(220) 2020 05 19
(210) 513640
(151) 2020 10 23
(441) 2020 07 06
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUSSIFORTIN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 336968
(220) 2020 05 19
(210) 513642
(151) 2020 10 23
(441) 2020 07 06
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORKETAL
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 336969
(220) 2020 05 19
(210) 513644
(151) 2020 10 23
(441) 2020 07 06
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUPOCLAR
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 336970
(220) 2020 05 20
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOPTYKA

(210) 513646

(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 soczewki optyczne okularowe, 16 broszury, czasopisma, gazety, książki, publikacje.
(111) 336971
(220) 2020 05 19
(210) 513649
(151) 2020 10 23
(441) 2020 07 06
(732) WHITE LABEL CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WLC WhiteLabel Coders
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, interfejsy
komputerowe, 42 tworzenie platform komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron komputerowych dla osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, instalacja oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie technologii komputerowej.
(111) 336972
(220) 2020 05 19
(210) 513651
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERRUM
(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 budow-
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lanych, 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.

(111) 336973
(220) 2020 05 19
(210) 513654
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732)	LIPIŃSKI ANDRZEJ JÓZEF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIMELESS ANALOG
(510), (511) 9 urządzenia audiowizualne i przyrządy do nagrywania,
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania.
(111) 336974
(220) 2020 05 20
(210) 513659
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) IVORY ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IVORY ENERGY
(510), (511) 39 dostarczanie i dystrybucja energii, w tym energii
cieplnej, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją
energii, usługi przesyłania i magazynowania energii, w tym energii
cieplnej, 40 wytwarzanie energii, 42 doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię,
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, usługi
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, usługi w zakresie analizy i projektowania systemów
ogrzewania, audyt energetyczny.
(111) 336975
(220) 2020 05 20
(210) 513660
(151) 2020 10 23
(441) 2020 07 06
(732)	LEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEXPERT
(510), (511) 36 badania finansowe, agencje kredytowe, biura kredytowe, ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, sporządzanie
raportów kredytowych, sprawdzania zdolności kredytowej, usługi
agencji kredytowych, usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi funduszu dobroczynnego, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi finansowania w celu sponsorowania firm, usługi filantropijne w zakresie
datków pieniężnych, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbieranie
funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, analizy danych finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo
dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące kredytów,
doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem pożyczek, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące spadków, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe dotyczące testamentów,
doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo w zakresie
długów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie podatków dochodowych, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych [finansowe], doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, finansowe (doradztwo-), finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe
(Informacje-), finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe, monitorowanie portfeli finansowych, monitorowanie wyników inwestycji, opra-
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cowania finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie
informacji finansowych, świadczenie usług doradczych w zakresie
długów o zagrożonej spłacie, usługi doradcze dotyczące kredytów,
usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące
kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance], usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz likwidatorów szkód, usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne,
usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi doradcze
w zakresie spraw finansowych, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi
doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi doradcze związane
z inwestycjami, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi
doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa i udzielania
informacji finansowych, usługi doradztwa powierniczego, usługi doradztwa w zakresie udziałów, usługi doradztwa związane z kredytem,
usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz
projektów z zakresu infrastruktury, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi finansowych baz danych, usługi informacji finansowej, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi informacji
o rynkach finansowych, usługi informacyjne w zakresie finansów, usługi informacyjne związane z akcjami, usługi informacyjne związane
z bankowością, usługi informacyjne związane z obligacjami, usługi
konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne w zakresie
inwestycji, usługi konsultingu finansowego, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi rejestracji udziałów, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie badań finansowych, usługi
w zakresie badań i analiz finansowych, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi
w zakresie informacji finansowej związane z rynkami obligacji, usługi
w zakresie informacji finansowych związane z osobami fizycznymi,
usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie wyszukiwania
informacji finansowych, zapytania i konsultacje kredytowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, agencje
ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeń na życie, doradztwo związane
z zawieraniem ubezpieczeń, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, szacowanie strat, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenie reasekuracyjne, udzielanie
informacji związanych z uregulowaniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż
na życie, usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne
w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi regulowania
i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń
w dziedzinie lotnictwa, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena
roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena ubezpieczeń przeciwpożarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny roszczeń
ubezpieczeniowych dla własności osobistych, zarządzanie ryzykiem
ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie
ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie
ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, pobieranie
czynszu, agencje pobierania czynszów, odbieranie długów z tytułu
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszów, wynajem nieruchomości i majątku, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie
gruntu, biuro wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa
gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub
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wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości],
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
gruntów, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi wynajmu mieszkań, wynajem biur do coworkingu, wynajem budynków, wynajem domów,
wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania
stałego, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie
sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem
nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami czynszowymi, drewno [wycena na pniu-], finansowa wycena drewna na pniu, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], oceny [wycena]
dzieł sztuki, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
oszacowanie [wyceny] kosztowności, usługi w zakresie szacowania
i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny antyków [ocena], usługi wyceny mienia i majątku, usługi wyceny nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wyceny produktów numizmatycznych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena biżuterii [przeprowadzanie wycen], wycena diamentów, wycena
budynków, wycena diamentów, kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, wycena dóbr osobistych na rzecz innych, wycena drewna
na pniu [usługi finansowe-], wycena dzieł sztuki, wycena dzieł sztuki
[szacowanie], wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości,
wycena finansowa wełny, wycena i oszacowanie wartości majątku, wycena jachtów, wycena kamieni szlachetnych i półszlachetnych, wycena
kamieni szlachetnych, wycena ładunków i towarów, wycena majątku,
wycena majątku ruchomego, wycena metali szlachetnych, wycena
monet, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa],
wycena obrazów, wycena [oszacowanie] antyków, wycena [oszacowanie] znaczków, wycena rzemiosła artystycznego, wycena urządzeń
mechanicznych, wycena używanych samochodów, wycena w kwestiach majątku nieruchomego, wycena zbiorów numizmatycznych,
wycena znaczków, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena
związana z projektowaniem budynków, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, ubezpieczenia, windykacja, windykacja należności i odzysk
długu, windykacja należności i odzyskiwanie długów, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ściąganie należności i faktoring, usługi finansowania, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie finansami, badanie wypłacalności finansowej, detaliczne usługi finansowe, dyskonto weksli,
działalność finansowa, finansowanie centrów rekreacyjnych, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie kapitałem własnym, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, finansowanie nabycia, finansowanie należności na rachunkach, finansowanie opieki zdrowotnej,
finansowanie organizacji non profit, finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów, finansowanie projektów rozwojowych, finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych,
finansowanie rozwoju produktów, finansowanie towarów, finansowanie w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, finansowanie zakupów konsumenckich, finansowe usługi bankowe, finansowe usługi
bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, finansowe
usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, finansowe
usługi związane z oszczędnościami, finansowe zarządzanie emeryturami, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, obsługa zleceń stałych,

opieka finansowa, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny
kosztów, organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących w potrzebie,
organizowanie finansów dla firm, organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie transakcji finansowych, organizowanie
ubezpieczenia kredytów, osobiste usługi finansowe, oszczędności
w depozycie, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], pomoc finansowa, powiernictwo, powiernictwo środków pieniężnych, powiernictwo w zakresie terminowych
kontraktów finansowych, powiernicy, pozyskiwanie finansowania dla
filmów, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, pozyskiwanie finansowania dla programów
telewizyjnych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy
dla uniwersytetów, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych,
pozyskiwanie funduszy dla rządów, pozyskiwanie funduszy na wynalazki, pozyskiwanie funduszy na programy radiowe, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, programy oszczędnościowe dotyczące opieki zdrowotnej, programy oszczędnościowe
związane ze zdrowiem, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, prowadzenie spraw finansowych online, przedstawiciele zarządu powierniczego, rady powiernicze, skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego,
skomputeryzowane usługi finansowe, sponsorowanie działalności
rozrywkowej, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie i aranżowanie
transakcji finansowych, ugoda z bankiem na przekroczenie stanu konta, usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, usługi depozytowe, usługi
finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz instytucji badawczych, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz uniwersytetów, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji non
profit, usługi finansowania przemysłowego, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania zakupu statków, usługi finansowania
związane z opieką położniczą, usługi finansowania związane z hotelami, usługi finansowania związane z opieką dentystyczną, usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowe, usługi finansowe dla
podróżnych świadczone w nagłych wypadkach, usługi finansowe dla
spółek, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe
dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu
prywatnego, usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące finansowania transmitowania
programów, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi
finansowe świadczone przez Internet, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe związane z mieniem, usługi
finansowe związane z oszczędzaniem, usługi finansowe związane
z działalnością gospodarczą, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi
instytucji powierniczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi oceny ryzyka finansowego, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami bankowymi, usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami dentystycznymi, usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami
dla rekonwalescentów, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji opiekuńczych, usługi zarządzania finansowego związane z domami emerytalnymi, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, usługi zarządzania emeryturami, usługi związane
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi związane
z oszczędnościami i pożyczkami, zabezpieczanie środków finanso-
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wych na zakup nieruchomości, zapewnianie finansowania, zapewnianie finansowania handlu, zapewnianie finansowania wyposażenia, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie ochrony finansowej
od ryzyka wymiany walut, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnianie środków pieniężnych na zakup pojazdów silnikowych, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży,
zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zapewnienie
finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw,
zapewnienie środków finansowych na nabycie pojazdów, zarząd powierniczy, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi,
zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie aktywami
na rzecz osób trzecich, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami
dla firm, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe
programami członkowskimi, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie finansowe udziałami
w innych firmach, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka,
kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane
z bankowością, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie
funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami typu
private equity, zarządzanie kapitałem, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie majątkiem, zarządzanie planami emerytalnymi, zarządzanie powiernicze, zarządzanie powiernicze inwestycjami,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie programami
akcjonariatu prywatnego, zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zbieranie funduszy w celach finansowych, crowdfunding, usługi zbierania
funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, 45 usługi prawne,
audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi,
doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną
wzorów przemysłowych, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane z zarządzaniem
własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych,
eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych,
konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych,
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie materiałów
drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie patentów, licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych
[usługi prawne], licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne],
licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami
telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie
programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], licencjonowa-
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nie przedstawień muzycznych, licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie
zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie znaków
towarowych [usługi prawne], mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], ochrona
praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, organizowanie
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie
franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, pośredniczenie
w adopcji, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze
związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, programy komputerowe
(licencjonowanie-) [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności,
przygotowywanie przepisów, przygotowywanie raportów prawnych
z zakresu praw człowieka, przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej,
rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami
i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w-), świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie
własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji na temat
praw własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej
i praw autorskich, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi agencji licencjonujących
prawa autorskie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów
prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe
związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi doradcze
związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne
w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych, usługi kancelarii patentowych, usługi komornicze (usługi
prawne), usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, usługi
licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania
prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi notarialne, usługi notariuszy, usługi organów nadających uprawnienia, usługi prawne
dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestra-
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cji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi
prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw
autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji,
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi
prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej,
usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne
związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawnicze związane
z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi
rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi
w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie
mediacji rozwodowej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie rejestracji
nazw domen, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie
wydawania licencji, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności
przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne], usługi związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, własność intelektualna (licencjonowanie-), wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, wydawanie licencji na kopiowanie nadawanych programów
telewizyjnych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], zarządzanie patentami, zarządzanie prawami autorskimi twórców, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności
przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności
przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową,
zarządzanie znakami towarowymi, analiza odcisków palców, badanie
przeszłości osób, dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, dochodzenia kryminalne, doradztwo kryminalistyczne do celów
dochodzeń kryminalnych, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, namierzanie zbiegów, poszukiwanie osób zaginionych, potwierdzanie tożsamości, świadczenie usług w zakresie sprawdzania
przeszłości, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych,
usługi odnajdywania uciekinierów, usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości, usługi detektywistyczne, dochodzenia prowadzone przez
detektywów, doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo
w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi charytatywne], dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], mentorstwo [duchowe], opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi, pisanie prywatnych listów, świadczenie
usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się
w placówkach opieki długoterminowej, usługi agencji detektywistycznych, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi genealogiczne, usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej,
usługi serwisów społecznościowych online, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi w zakresie opieki, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod

nieobecność rodziców, wsparcie w żałobie, usługi lobbystyczne, inne
niż w celach handlowych, usługi w zakresie lobbingu politycznego,
analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, doradztwo w dziedzinie kradzieży
danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm
bezpieczeństwa w pracy, śledztwa powypadkowe, sprawozdania
z wypadków, świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, tropienie kradzionych pojazdów, usługi badania wariografem, usługi w zakresie
prześwietlania i weryfikacji życiorysów, usługi weryfikacji danych
przed zatrudnieniem, usługi wykrywania oszustw w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, usługi w zakresie odcisków palców.

(111) 336976
(220) 2020 05 20
(210) 513661
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) IWANIUK MAŁGORZATA EDUKACJA XXI WIEKU, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 24.01.15
(510), (511) 41 usługi przedszkoli [edukacja], edukacja, usługi szkół
[edukacja], edukacja, rozrywka i sport, usługi przedszkolne [edukacja
lub rozrywka], informacje dotyczące edukacji, edukacja [nauczanie],
edukacja przedszkolna, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka /
edukacja], nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie, nauczanie
języków, nauczanie indywidualne, nauczanie wyrównawcze, nauczanie wspomagane komputerowo, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
nauczanie w szkołach średnich, przedszkola, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne w szkołach średnich, coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, mentoring akademicki na rzecz
dzieci w wieku szkolnym, nauczanie przedszkolne.
(111) 336977
(220) 2019 11 12
(210) 506671
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732)	ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A AVENIDA LOUNGE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie przedsiębiorstwem, prace biurowe, usługi cen-
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trum handlowego, mianowicie organizacyjne i zawodowe zarządzanie centrum handlowym oraz usługi w zakresie marketingu,
organizowanie i koordynacja spraw bieżących oraz pomoc, mianowicie organizowanie i prowadzenie imprez reklamowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, pomoc w zakresie
zarządzania handlowego lub przemysłowego, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi
public relations, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie kolumn reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów
handlowych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie farb, barwników, środków
wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, preparatów toaletowych, środków do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie świec i knotów do celów oświetleniowych, preparatów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, wyrobów sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów medycznych,
żywności dla niemowląt, plastrów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów opatrunkowych, środków odkażających, metalowych materiałów i elementów dla budownictwa, budynków i przenośnych budynków z metalu, posągów i dzieł sztuki z metali
nieszlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi metalowych, bram metalowych, okien metalowych i metalowych osłon
okiennych, pojemników oraz metalowych artykułów transportowych i opakowaniowych, maszyn i obrabiarek do przetwarzania materiałów i produkcji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrabiarek, narzędzi ręcznych i przyborów obsługiwanych ręcznie, sztućców,
broni białej, z wyjątkiem broni palnej, brzytew, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do nagrywania transmisji i reprodukcji
dźwięku i obrazu, magnetycznych nośników informacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt dźwiękowych, kas fiskalnych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania danych i komputerów,
urządzeń do gaszenia ognia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów ortopedycznych, urządzeń do oświetlania, gotowania,
chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i celów sanitarnych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, sztucznych ogni,
metali szlachetnych i ich stopów, ozdobnych pudełek z metali szlachetnych, puszek z metali szlachetnych, monet, trofeów z metali szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie posągów z metali
szlachetnych i ich stopów, ozdób odzieżowych z metali szlachetnych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i przyrządów zegarmistrzowskich, instrumentów
muzycznych, papieru, tektury, podkładek papierowych, chusteczek
papierowych, naklejek, stożkowych toreb papierowych, toreb papierowych, pudełek z papieru, szyldów z papieru i tektury, materiałów
drukowanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów
introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do artykułów papierniczych lub do celów gospodarstwa domowego, materiałów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
materiałów instruktażowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatów), materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, czcionek
drukarskich, matryc do druku, kauczuku, gutaperki, gumy, miki, kulek
gumowych, mat gumowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
ozdobnych odznak z miki, tworzyw sztucznych w formie wyciśniętej
stosowanych w produkcji, materiałów do pakowania, uszczelniających i izolacyjnych, przewodów giętkich (nie z metalu), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skóry i imitacji skóry, skórzanych pudełek, skórzanych etui, toreb skórzanych, skórzanych walizek,
skórzanych toreb podróżnych, skórzanych sznurówek, skóry do mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skór zwierzęcych, skór
surowych, kufrów i toreb podróżnych, parasoli, parasoli przeciwsłonecznych i lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów budowlanych (niemetalowych), mebli, luster, ram do obrazów, mebli z drewna, drewnianych
figurek, drewnianych pudełek, korków, szkatułek z korka, tablic korkowych (umeblowanie), mebli z trzciny, koszy wiklinowych, szkatułek
z wikliny, pojemników z rogu, pojemników z kości, figurek z kości,
popiersi z kości, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii
z kości słoniowej, figurek z kości słoniowej, szkatułek z fiszbinu, fiszbinów do gorsetów i parasolek i parasoli, muszli, biżuterii z żółtego
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bursztynu, szkatułek z żółtego bursztynu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie statuetek z żółtego bursztynu, szkatułek z macicy perłowej, szkatułek z sepiolitu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
przyborów i pojemników gospodarstwa domowego lub kuchennych, grzebieni i gąbek, pędzli, z wyjątkiem pędzli malarskich, materiałów do wyrobu szczotek i pędzli, artykułów do czyszczenia, wełny
stalowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nieprzetworzonego lub półprzetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła budowlanego,
wyrobów szklanych, porcelany i wyrobów ceramicznych, lin, sznurków, siatek, namiotów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plandek, żagli, worków, materiały wyściełających i wypełniających, z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucznych, materiałów tekstylnych
z nieprzetworzonych włókien, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przędzy i nici do użytku tekstylnego, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i galonów, guzików, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie haftek, szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, dywaników, wycieraczek i mat, linoleum i innych materiałów
do przykrywania podłóg, ściennych materiałów dekoracyjnych (nietekstylnych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, jadalnych olejów i tłuszczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy,
herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, ciast i wyrobów cukierniczych, lodów,
cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy,
octu, sosów (przyprawy), przypraw, lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz zbóż,
żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, żywych roślin
i kwiatów, karmy dla zwierząt, słodu, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), tytoniu, artykułów dla palaczy, zapałek, 36 sprawy finansowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę,
mianowicie przygotowanie budowy pod względem finansowym,
administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi inwestycyjne, wynajmowanie pomieszczeń sklepowych i biur oraz zarządzanie pomieszczeniami sklepowymi i biurami, zarządzanie finansami, wynajem biur
do coworkingu, wynajem biur (nieruchomości), wynajem powierzchni biurowej, 41 nauczanie, rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów,
kolokwiów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie zajęć sportowych i konkursów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), nagrywanie na taśmach
wideo, zarządzanie obiektami rekreacyjnymi, sportowymi i rozrywkowymi oraz wynajem obiektów rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych, usługi edukacyjne, usługi klubów rozrywkowych lub
edukacyjnych, przedszkola, obsługa placu zabaw dla dzieci, w szczególności krytego placu zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów
sportowych, usługi rozrywkowe dla dzieci, publikacja książek i czasopism, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, tymczasowy wynajem pokoju, usługi dostarczania żywności
i napojów, zakwaterowanie tymczasowe, żłobek, żłobki dla dzieci,
usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych.

(111) 336978
(220) 2020 05 23
(210) 513808
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VegaVitaD3
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy
diety składające się z witamin, suplementy do celów medycznych,
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dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze,
suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników
mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne,
funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy
witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje
lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne
napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi,
tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(111) 336979
(220) 2020 05 23
(210) 513809
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 06
(732)	GRALAK TOMASZ, Mrozów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Family Divers
(510), (511) 35 usługi sprzedaży sprzętu i akcesoriów do nurkowania,
odzieży i akcesoriów dla nurków, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, nauka nurkowania, usługi
szkoleniowe w zakresie nurkowania, wynajem sprzętu do nurkowania, organizowanie imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wyjazdów nurkowych.
(111) 336980
(220) 2020 05 23
(210) 513810
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GEO19
(510), (511) 6 kotwy metalowe, metalowe tuleje kotwowe, kołnierze
kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, kanały kotwowe
z metalu, metalowe łączniki gwintowane, łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do prętów, 7 świdry górnicze, maszyny
górnicze, świdry górnicze [maszyny], wiertła górnicze, maszyny dla
górnictwa, wiertła do maszyn górniczych, urządzenia wiertnicze
do eksploatacji górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze [wiertnice], świdry wiertnicze
[części maszyn], wiertła do kamieni do maszyn wiertniczych, tuleje
do użytku z maszynami wiertniczymi, tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku w przemyśle górniczym, przyrządy
tnące do wiercenia górniczego [raise boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
żerdzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługiwane
ręcznie], 37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, usługi górnicze,
roboty wydobywcze [górnictwo], roboty wydobywcze w górnictwie,
naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, wynajem urządzeń wiertniczych.
(111) 336981
(220) 2020 05 23
(210) 513811
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	G19
(510), (511) 6 kotwy metalowe, metalowe tuleje kotwowe, kołnierze
kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, kanały kotwowe
z metalu, metalowe łączniki gwintowane, łączniki do prętów metalowe, metalowe łączniki do prętów, 7 świdry górnicze, maszyny
górnicze, świdry górnicze [maszyny], wiertła górnicze, maszyny dla
górnictwa, wiertła do maszyn górniczych, urządzenia wiertnicze
do eksploatacji górniczych, maszyny wiertnicze, tunelowe maszyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze [wiertnice], świdry wiertnicze
[części maszyn], wiertła do kamieni do maszyn wiertniczych, tuleje
do użytku z maszynami wiertniczymi, tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, świdry do użytku w przemyśle górniczym, przyrządy
tnące do wiercenia górniczego [raise boring], maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
żerdzie wiertniczne, 8 urządzenia wiertnicze [narzędzia obsługiwane
ręcznie], 37 instalowanie kotw wbijanych do ziemi, usługi górnicze,
roboty wydobywcze [górnictwo], roboty wydobywcze w górnictwie,
naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, wynajem urządzeń wiertniczych.

(111) 336982
(220) 2020 05 24
(210) 513819
(151) 2020 11 17
(441) 2020 07 06
(732)	AFTER SPÓŁKA JAWNA IWANICKI, KITA, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AFTER
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 natryski, prysznice, prysznice górne [deszczownice],
prysznice [natryski], prysznice ręczne, przenośne prysznice, kabiny natryskowe, kabiny natryskowe, miski klozetowe, krany, odpływy wody
[krany], krany do wody, krany do umywalek, krany do bidetów, krany
bezdotykowe, krany automatyczne, Instalacje i aparatura sanitarna,
toalety, umywalki [części instalacji sanitarnych], wanny, baterie do umywalek, baterie do wanien, 19 boazeria niemetalowa, boazerie, bramy
niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi (nie z metalu),
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne pokrycia podłogowe, deski podłogowe,
drewniane laminowane płyty wiórowe, drewniane parkiety fornirowane, drewniane płytki podłogowe, drewniane płyty wiórowe, drewniane
podłogi parkietowe, drewniane pokrycia podłogowe, laminowane panele parkietowe, listwy boazeryjne-niemetalowe, listwy budowlane-niemetalowe, listwy dekoracyjne-niemetalowe, listwy przypodłogowe
niemetalowe, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele ścienne, płytki ceramiczne, podłogi laminowane, niemetalowe, zaprawy budowlane, 37
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, montaż
podłóg drewnianych, montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych.
(111) 336983
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) PODZIEMEK PAWEŁ ARSTON, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARSTON GROUP
(540)

(210) 513824

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 blacha [płyty, arkusze], blacha metalowa, blacha perforowana, metalowe deski poszycia ściany, metalowe elewacje, metalowe
elementy fasadowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe okładziny fasadowe, fasady metalowe, panele metalowe obiciowe do budynków, taśma walcowana
i zwój taśmy (szpula), odkuwki z metali, ocynkowane arkusze blachy
stalowej, metalowe profile wyciskane, pręty z metalu, słupy metalowe,
stal profilowa, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe rynny, blacha do pokrycia dachu z metalu, pokrycia dachowe metalowe, drobne wyroby żelazne
do budynków, metalowe konstrukcje, metalowe gotowe elementy
budowlane, gzymsy metalowe, kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kominy stalowe, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy budowlane, kątowniki stalowe
do dachów, kratownice metalowe, listwy metalowe, 19 niemetalowe
elementy budowlane w postaci płyt, niemetalowe arkusze okładzinowe, arkusze bitumiczne do użytku w budownictwie, niemetalowe
części budowlane, elementy fasad z materiałów niemetalowych, fasady z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kątowniki niemetalowe, niemetalowe listwy budowlane,
niemetalowe rozpory podpierające, niemetalowe okładziny do fasad,
okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, niemetalowe panele okładzinowe, 40 usługi w zakresie obróbki metali, usługi
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wykańczania metali, obróbka metali, obróbka blach, obróbka mechaniczna metalu, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [tłoczenie], wytłaczanie metalu, polerowanie ścierne powierzchni metali,
obróbka metalu [wytłaczanie], kształtowanie elementów metalowych,
galwanizowanie metalu, lutowanie twarde metali, cięcie metalu, cięcie
stali, chromowanie, formowanie metali na zimno, frezowanie, emaliowanie metali, laminowanie, laminowanie metali, lutowanie, obróbka
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów wiązką laserową,
cięcie metalu laserem, wykańczanie metali, dostarczanie informacji
dotyczących obróbki materiałów.

(111) 336984
(220) 2020 05 24
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) FUNDACJA ZNACZNIE WIĘCEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA PIEKARNIA
(540)

(210) 513820
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warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 42 doradztwo w zakresie projektowania witryn internetowych,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowania
opakowań, projektowanie wizytówek, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.

(111) 336986
(220) 2020 05 22
(210) 513833
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732) JELIŃSKA URSZULA, Plewiska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nature queen
(510), (511) 3 naturalne kosmetyki i organiczne surowce kosmetyczne
w tym: olejki do celów kosmetycznych, glinki kosmetyczne, olejki eteryczne, masło kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, mydła, żele kosmetyczne oraz odżywki, balsamy, emulsje, żele do pielęgnacji włosów.
(111) 336987
(220) 2020 05 22
(210) 513835
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIRULINA.PL NATURA DLA KAŻDEGO
(540)

(591) ciemnoczerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 11.03.03, 11.03.04, 07.15.01
(510), (511) 41 organizowanie warsztatów, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach
kulturalnych, warsztaty w celach szkoleniowych, 43 kawiarnia,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(111) 336985
(220) 2020 05 22
(210) 513828
(151) 2020 11 18
(441) 2020 08 03
(732) SBF 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 POŁUDNIK friendly connected
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje reklamowe, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
z a kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 fotografia, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie

(591) zielony, szary
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, banery wystawowe wykonane z papieru,
banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowany materiał promocyjny, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do dostarczania towarów, koperty, materiały drukowane,
papier i karton, papierowe torebki do pakowania, reklamy drukowane, rysunki graficzne, szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, taśma
klejąca pakowa, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub z tworzyw sztucznych, ulotki, upominkowe artykuły papiernicze, wizytówki, obrazy i zdjęcia, 18
torby, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby płócienne, 21 kubki
do napojów, 25 koszulki z nadrukami, 35 handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, tworzenie
tekstów reklamowych, administrowanie dotyczące marketingu, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
informacja handlowa, informacja marketingowa, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz wyrobów
medycznych, udostępniane informacji handlowych, 38 przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, udostępnianie
forów internetowych online, 44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
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(111) 336988
(220) 2020 05 22
(210) 513837
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Portal Fizjoterapeuty
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, banery wystawowe wykonane z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowany materiał promocyjny, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania,
kartony do dostarczania towarów, koperty, materiały drukowane,
papier i karton, papierowe torebki do pakowania, reklamy drukowane, rysunki graficzne, szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, taśma
klejąca pakowa, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub z tworzyw sztucznych,
ulotki, upominkowe artykuły papiernicze, wizytówki, obrazy i zdjęcia, 18 torby, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby płócienne,
21 kubki do napojów, 25 koszulki z nadrukami, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, tworzenie tekstów reklamowych, administrowanie
dotyczące marketingu, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek] dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne
publikowanie druków w celach reklamowych, informacja handlowa,
informacja marketingowa, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych
online, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz wyrobów medycznych,
udostępniane informacji handlowych, 38 emisja treści wideo, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną,
udostępnianie forów internetowych online, 44 doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, ochrona zdrowia, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie opieki
zdrowotnej, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
usługi fizjoterapii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(111) 336989
(220) 2020 05 22
(210) 513838
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732)	GRUSZKA KRZYSZTOF, Międzyrzecze Górne (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSZCZELE RANCZO
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 03.13.04, 03.13.05, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód.
(111) 336990
(220) 2020 05 22
(210) 513840
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA CZAPLA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 336991
(220) 2020 05 22
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) DERING ARKADIUSZ, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Keiwo
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 513841

(111) 336992
(220) 2020 05 25
(210) 513848
(151) 2020 10 21
(441) 2020 07 06
(732)	ANDERSOHN ROBERT, Banino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIZJOPET
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 44 usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, opieka nad
zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
(111) 336993
(220) 2020 05 22
(210) 513852
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 29
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ERLA CLINO
(510), (511) 1 aceton, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje
do skór, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, nawozy, nawozy azotowe, odczynniki
chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej
przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego
garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych,
preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteriologiczne,
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do mato-
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wienia emalii, preparaty chemiczne do upłynniania skrobi [środki
do odklejania], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty
chemiczne do wytwarzania pigmentu, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu
plam na tkaninach, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty
chłodnicze, preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty do klarowania, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji gumy, preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty
do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali, preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty
do wyprawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty klejące
do bandaży chirurgicznych, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty odwadniające do celów
przemysłowych, preparaty ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego,
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
[z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające
do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające do użytku w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane w fotografii, produkty do zmętniania emalii, produkty
uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, przeciwutleniacze do użytku w produkcji, przeciwutleniacze do użytku
w produkcji farmaceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji
kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów
żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, saletra, składniki chemiczne do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych, skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego, soda
amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne], sole amoniakalne, sole
do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sól do konserwowania, inna
niż do żywności, substancje chemiczne do konserwowania żywności,
substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje garbujące,
substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów przemysłowych, superfosfaty [nawozy], szkło wodne, szpachlówka do karoserii
samochodowe, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla
przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji wina,
środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do matowienia szkła, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chemiczne stosowane do zapobiegania
kondensacji, środki chłodzące do silników pojazdów, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów,
środki do konserwacji piwa, środki do matowienia, środki do ochrony
nasion, środki do oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej, środki
klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne,
środki owadobójcze (dodatki chemiczne do-), środki zmiękczające do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, utleniacze [dodatki che-
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miczne do paliwa silnikowego], utrwalacze [fotografia], utwardzające
substancje do wapienia, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda destylowana, wodorowęglan sodowy do celów
chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego,
wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, 3 kleje do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, preparaty zapachowe do powietrza, mleko migdałowe
do celów kosmetycznych, olejek migdałowy, mydło migdałowe, preparaty z aloesu do celów kosmetycznych, bursztyn [perfumy], mydło antyperspiracyjne, antyperspiranty [przybory toaletowe], preparaty antystatyczne do celów domowych, aromaty [olejki eteryczne], środki ściągające
do celów kosmetycznych, esencja badiana, balsamy inne niż do celów
medycznych, preparaty do kąpieli, nie do celów medycznych, sole do kąpieli, nie do celów medycznych, barwniki do brody, maski upiększające,
olej bergamotowy, preparaty bielące [środki odbarwiające] do celów kosmetycznych, spraye odświeżające oddech, paski odświeżające oddech,
aromaty do ciast [olejki eteryczne], ciastka mydlane, mleczko do czyszczenia do celów toaletowych, barwniki do celów toaletowych, kremy
kosmetyczne, barwniki kosmetyczne, zestawy kosmetyczne, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, patyczki kosmetyczne do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, krem do wybielania skóry, ozdobne
transfery do celów kosmetycznych, wybielające żele dentystyczne, środki do czyszczenia zębów, mydło dezodorantowe, dezodoranty dla ludzi
lub zwierząt, dezodoranty dla zwierząt domowych, depilatory, wosk
do depilacji, detergenty inne niż do użytku w operacjach produkcyjnych
i do celów medycznych, mydło dezynfekujące, preparaty do kąpieli
do osobistych celów sanitarnych lub dezodorantów [przybory toaletowe], suche szampony, woda kolońska, eteryczne esencje, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z cytryny, olejki
eteryczne z cytryny, wyciągi z kwiatów [perfumy], aromaty do napojów
[olejki eteryczne], preparaty do fumigacji [perfumy], preparaty wykończeniowe, smary do celów kosmetycznych, barwniki do włosów, płyny
do włosów, jonon [perfumy], olej jaśminowy, woda oszczepowa, kije joss,
preparaty do usuwania lakieru, wybielacz do prania, olejek lawendowy,
woda lawendowa, błyszczyki do ust, pomadki, płyny do celów kosmetycznych, mydło lecznicze, makijaż, puder do makijażu, preparaty do makijażu, preparaty do usuwania makijażu, tusz do rzęs, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, esencja miętowa [olejek eteryczny], mięta perfumeryjna, płyny do płukania jamy ustnej, nie do celów medycznych,
piżmo [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, neutralizatory
do trwałego falowania, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, oleje do celów toaletowych, perfumeria, wazelina do celów
kosmetycznych, pomady do celów kosmetycznych, olejek różany, woda
perfumowana, pachnące drewno, szampony, szampony dla zwierząt domowych, preparaty do golenia, mydło do golenia, nabłyszczające preparaty [polski], mydło, mydło do potu, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty do opalania [kosmetyki], talk w proszku do użytku toaletowego,
terpeny [olejki eteryczne], woda toaletowa, produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi. amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe] barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby do włosów, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki
(kwilai) do prania, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca,
kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, lakiery (środki
do usuwania-), lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła do ożywiania
koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło do golenia, mydło
migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek różany, olejek
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych,
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
toaletowe, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do skór, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, podłogi (wosk
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do-), pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do prania,
preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów,
preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania plam,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty
wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu,
produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania-), roztwory do szorowania, róż polerski, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry
[pasty], środki do namaczania prania, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające
do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny,
wazelina kosmetyczna, węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska,
woda lawendowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk
do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, żele do wybielania zębów, 5 aerozole chłodzące do celów
medycznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, bransoletki nasączone
środkiem odstraszającym owady, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty do odświeżania
powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania powietrza. środki przeciw roztoczom, octany do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, środki algobójcze, preparaty zawierające aloes do celów
farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, środki
przeciwbólowe, środki do mycia zwierząt [insektycydy], preparaty przeciw moczeniu się, tabletki przeciwutleniające, preparaty przeciwpasożytnicze, antyseptyki, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne preparaty do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy do celów
medycznych, konopie indyjskie do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], środki do mycia bydła
[insektycydy], substancje żrące do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty
chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, płyny do przemywania oczu, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory
do szkieł kontaktowych, wywary do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, odświeżacze do ubrań i tkanin, dezodoranty, inne niż dla ludzi
lub zwierząt, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do zwalczania myszy, preparaty do niszczenia
szkodników, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, środki odkażające, środki do mycia psów [insektycydy], preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty enzyma-

tyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, glukoza do celów medycznych, gliceryna do celów medycznych,
środki odstraszające owady, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, insektycydy, jujuba lecznicza,
preparaty do tępienia larw, płyny do celów farmaceutycznych, płyny
do celów weterynaryjnych, żele do masażu do celów medycznych, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze
suche szampony, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, szampony lecznicze, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze pasty do zębów, alkohol
leczniczy, napoje stosowane w lecznictwie, preparaty lecznicze na porost włosów, apteczki przenośne z wyposażeniem, papier przeciwmolowy, preparaty przeciw molom, maści do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, pomady do celów medycznych, trutki na szczury, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki odstraszające
insekty dla psów, tampony, podpaski higieniczne, woda morska do kąpieli leczniczych, intymne preparaty nawilżające, żele do stymulacji seksualnej, środki przeciwrobacze, środki do tępienia szkodników, preparaty
weterynaryjne, preparaty witaminowe.

(111) 336994
(220) 2020 05 25
(210) 513858
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) JĘCEK DARIUSZ HEKTOR SPORT, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEKTOR SPORT
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.13, 26.01.18, 01.01.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 obuwie sportowe, gimnastyczne, odzież sportowa,
28 sprzęt do uprawiania gier i dyscyplin sportowych, rękawice bokserskie, golfowe, bilardowe i inne rękawice sportowe, ochraniacze
(części strojów sportowych), płetwy, hantle, sztangielki, sztangi, obciążenia do sztang, stacjonarne rowery treningowe, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe.
(111) 336995
(220) 2020 05 25
(210) 513859
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUS
(540)

(591) czarny, żółty, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy, pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 336996
(220) 2020 05 25
(210) 513863
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Aqua PLUS
(540)

(591) czarny, biały, zielony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy, pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.
(111) 336997
(220) 2020 05 25
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MILANOWSKI ŁUKASZ DESKŁAD, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARPETOHOLIK
(540)
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zów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów
wakacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, edukacji i krótkofalarstwa, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie współzawodnictwa sportowego, 42
administrowanie stronami komputerowymi, badania techniczne oraz
opracowywanie projektów technicznych w zakresie radiokomunikacji,
urządzeń radiowych i systemów antenowych.

(111) 336999
(220) 2020 05 25
(210) 513873
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAMADOL SYNTEZA S
(540)

(210) 513867

(531) 09.03.15, 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, ubrania codzienne, obuwie do celów rekreacji, obuwie.

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki.
(111) 337000
(220) 2020 05 25
(210) 513876
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCD Xtra Life
(540)

(111) 336998
(220) 2020 05 25
(210) 513868
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZK
(540)
(591) zielony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337001
(220) 2020 05 25
(210) 513877
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCD PROBIOTICA
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.23, 27.05.24,
29.01.12, 15.09.01, 20.05.07
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 edukacja, informacje o edukacji, informacja o rekreacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów i zjazdów, kursy
korespondencyjne, kształcenie praktyczne, kształcenie ustawiczne dorosłych, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie obo-

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337002
(220) 2020 05 25
(210) 513878
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS 2020 SERCE BESKIDU
Pils RZEMIEŚLNICZE PIWO Z BESKIDZKIEGO BROWARU
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(540)

(591) złoty, biały, beżowy, ciemnozielony, czarny
(531) 05.11.15, 06.01.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18,
26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 337003
(220) 2020 05 25
(210) 513879
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) MODERN PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODY GEYERA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 36 nieruchomości-administrowanie, prowadzenie agencji, dzierżawa, wycena, majątek nieruchomy-wycena, pośrednictwo w sprawach nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów, koncertów, balów,
zjazdów, spektakli, konkursów w celach innych niż reklamowe, 43
hotele, biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele
dla zwierząt, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 337004
(220) 2020 05 25
(210) 513880
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS 2020 SERCE BESKIDU
LAGER RZEMIEŚLNICZE PIWO Z BESKIDZKIEGO BROWARU
(540)

(591) złoty, beżowy, biały, zielony, czarny
(531) 05.11.15, 06.01.02, 25.01.05, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 337005
(220) 2020 05 25
(210) 513881
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROBIO DENTIS

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, pasta do zębów.
(111) 337006
(220) 2020 05 25
(210) 513882
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProBio ASekuracja
(540)

(591) zielony
(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 5 preparaty do neutralizacji zapachów.
(111) 337007
(220) 2020 05 25
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) SZELĄG MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZULIDOR
(540)

(210) 513887

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje,
przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje.
(111) 337008
(220) 2020 05 25
(210) 513889
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruszczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owocaśny
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
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(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane,
napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje
z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda
mineralna [napoje], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla
sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw,
soki gazowane, soki owocowe, soki warzywne, napoje typu smoothies,
soki ze świeżych owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, woda litowa, woda sodowa, woda stołowa, piwo.

(111) 337009
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) MARIELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mariella
(540)

(210) 513890

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 05.01.16, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 43 biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mitingi, narady], rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, 44 usługi sanatoriów, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, opieka pielęgniarska, medyczna,
opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne.
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(510), (511) 29 desery owocowe, gotowe produkty z warzyw, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, konserwowane warzywa, liofilizowane warzywa,
miąższ owoców, mieszanki warzywne, owoce konserwowane, owoce przetworzone, proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery
owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bacie owoców, przekąski na bazie warzyw, puree z warzyw, warzywa przetworzone, 30
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, dania gotowe suche
lub w płynie, desery lodowe, esencje do użytku w przygotowaniu
żywności inne niż olejki eteryczne, esencje do żywności z wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów eterycznych, esencje spożywcze inne
niż olejki eteryczne, gotowe desery, musy, musy deserowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, sorbety, 32 bezalkoholowe
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych
nie w postaci olejków eterycznych, koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki
do sporządzania napojów, wyciągi do sporządzania napojów.

(111) 337011
(220) 2020 05 25
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) PROHYGIENIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROHYGIENIC +
(540)

(210) 513900

(591) granatowy, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.17.05,
24.17.07, 24.13.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 5 żele dezynfekujące, płyny dezynfekujące.
(111) 337012
(220) 2020 05 25
(210) 513902
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) WITKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARCHITEKT PORZĄDKU BY AGNIESZKA WITKOWSKA
(540)

(111) 337010
(220) 2020 05 25
(210) 513899
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DODAJ WODĘ, MLEKO LUB
KRUSZONY LÓD CZERWONE SMUSSI O SMAKU MALINY I BURAKA
Z NUTĄ KARDAMONU NA 3 SPOSOBY NATURALNE SKŁADNIKI
(540)
(591) szary, biały, zielony
(531) 03.07.24, 26.04.03, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.22, 26.05.15,
26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi porządkowania domów [sprzątanie], 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 projektowanie
dekoracji wnętrz.

(591) biały, czarny, szary, niebieski, zielony, czerwony, różowy
(531) 05.03.11, 05.07.08, 05.09.03, 05.09.22, 05.07.01, 11.03.02,
25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15

(111) 337013
(220) 2020 05 25
(210) 513906
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOPELOP
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, do-
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datki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.

(111) 337014
(220) 2020 05 25
(210) 513909
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BENAZON
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 337015
(220) 2020 05 25
(210) 513910
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASPICONT
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 337016
(220) 2020 05 25
(210) 513913
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STAROPOLSKA KACZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify, koktajle, wódki, likiery,
brandy, wina.
(111) 337017
(220) 2020 05 26
(210) 513914
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOT MIKROORGANICZNY

(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337018
(220) 2020 05 27
(151) 2020 12 01
(441) 2020 07 13
(732) MALINOWSKA KINGA TAXIMO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXIMO TAX IN MY OPINION
(540)

(210) 514009

(591) szary, niebieski, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, planowanie podatkowe [rachunkowość], zarządzanie aktami finansowymi, spełnianie
funkcji działu kadr dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, usługi
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, usługi biurowe.
(111) 337019
(220) 2020 05 27
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FCAFÉ
(540)

(210) 514002

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, sałatki warzywne, kurczak teriyaki, tajine [gotowe danie
z mięsa, ryby lub warzyw], gulasze, surimi, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe dania z mięsa,
sałatki gotowe, głęboko mrożone dania warzywne, ugotowane posiłki
składające się głównie z kurczaka, gotowe posiłki gotowane składające
się głównie z indyka, sashimi, zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), zupy, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów
[hampen], parzona zupa z jajek, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatka cezar, skrzydełka kurczaka, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], buliony, dziczyzna, ryby, drób, mięso i wędliny,
ekstrakty mięsne, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa
suszone, warzywa gotowane, owoce konserwowane, suszone owoce,
mrożone owoce, gotowane owoce, galaretki, dżemy, jaja, mleko, mleczne
produkty, tłuszcze jadalne, 30 kawa nienaturalna, kakao, kawa, herbata,
makarony, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, świeży makaron,
mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada,
lody, sorbety [lody], cukier, miód, melasa, sól, przyprawy korzenne, zioła
konserwowane, vinegar, sosy, ryż, przyprawy, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, soki owocowe [napoje], syropy i inne
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 33 musujące białe
wina, musujące wina czerwone, owocowe wino musujące, wino, grzane
wino, wina deserowe, wina alkoholowe, wina niemusujące, wina naturalnie musujące, wina o chronionej nazwie pochodzenia, wina o obniżonej
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zawartości alkoholu, wina różowe, wina stołowe, wino alkoholizowane,
wina musujące, wino amontillado, wino czerwone, wino jeżynowe, wino
kuchenne, wino owocowe, wino truskawkowe, wino winogronowe, wino
z jeżyny koreańskiej [bokbunjaju], wino z eleuterokoku [ogapiju], winogronowe wino musujące, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami
piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego
dotyczące tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, pokazy
towarów, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, udostępnianie powierzchni reklamowej, 39
usługi dystrybucyjne, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży
detalicznej, odbieranie paczek, odbieranie towarów, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, transport, dostawa żywności, pakowanie
i składowanie towarów, dostarczanie żywności przez restauracje, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 43 usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie jedzenia
na wynos, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, tymczasowe
zakwaterowanie, usługi rezerwacji pokojów.

(111) 337020
(220) 2020 05 27
(210) 514003
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) KURIERKA KWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURIERKA KWIATOWA
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów.
(111) 337021
(220) 2020 05 27
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA 4F POMAGA
(540)

(210) 514004

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.21, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18
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(510), (511) 36 sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie i patronat finansowy, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41
edukacja, rozrywka i sport, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, szkolenia sportowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie obiektów i sprzętu
na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi klubów sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej,
zajęcia sportowe, 44 opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), ośrodki zdrowia, rehabilitacja fizyczna, usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 45
dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne],
świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów
chorujących na raka oraz dla ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby
zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali
i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej,
usługi osobiste i społeczne zawarte w tej klasie.

(111) 337022
(220) 2020 05 27
(151) 2020 12 01
(441) 2020 07 13
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FOOD FUNCTIONAL FOOD
(540)

(210) 514005

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 herbata dla astmatyków, koktajle białkowe, L-karnityna
na utratę wagi, mieszane preparaty witaminowe, musujące tabletki
witaminowe, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, pastylki do ssania
z dodatkiem cynku, pieczywo dla diabetyków, preparaty dietetyczne
dla dzieci, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe, probiotyki (suplementy), przeciwutleniacze, przeciwutleniające suplementy, pyłek pszczeli do użytku nutraceutycznego, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, sole
wód mineralnych, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, sztuczna
herbata [do użytku leczniczego], środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, żelki witaminowe, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 29 buliony, drób,
dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, galaretki, głęboko mrożone dania
warzywne, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów
[hampen], gotowane owoce, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające
się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik],
gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gulasze, jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, kurczak teriyaki, mięso i wędliny, mięso i wyroby
mięsne, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, nabiał i substytuty
nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, nuggetsy z kurczaka
[małe kawałki kurczaka w panierce], oleje i tłuszcze jadalne, owoce
konserwowane, parzona zupa z jajek, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, ryby, ryby, owoce morza
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i mięczaki, nieżywe, sałatka cezar, sałatki gotowe, sałatki podawane
na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sashimi, skrzydełka kurczaka, surimi, suszone owoce, tajine [gotowe danie
z mięsa, ryby lub warzyw], tłuszcze jadalne, ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa mrożone, warzywa suszone, zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), zupy, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 30
chleb, ciastka, cukier, miód, melasa, czekolada, herbata, kakao, kawa,
kawa nienaturalna, lody, makarony, mąka, potrawy z makaronu, preparaty zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ryż, sorbety [lody],
sosy, sosy do makaronów, sól, świeży makaron, vinegar, wyroby cukiernicze, zioła konserwowane, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, soki
owocowe [napoje], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, wody mineralne i gazowane, 33 grzane wino, musujące białe wina, musujące wina czerwone, owocowe wino musujące,
wina alkoholowe, wina deserowe, wina musujące, wina naturalnie
musujące, wina niemusujące, wina o chronionej nazwie pochodzenia,
wina o obniżonej zawartości alkoholu, wina różowe, wina stołowe,
wino, wino alkoholizowane, wino amontillado, wino czerwone, wino
jeżynowe, wino kuchenne, wino owocowe wino truskawkowe, wino
winogronowe, wino z eleuterokoku [Ogapiju], wino z jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], winogronowe wino musujące.

(111) 337023
(220) 2020 05 27
(210) 514006
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WELCOME HOTEL
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 hotele, usługi restauracyjne.
(111) 337024
(220) 2020 05 27
(210) 514007
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOTOWE NATURALNIE od KŁOSA
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gołąbki, fasolka po bretońsku, bigos, pasztet warzywny, pasztet mięsny,
pasztet z wątróbki, pasztet z kurczaka, pasztet z gęsich wątróbek,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki do sporządzania zup, zupy
w puszkach, zupy w proszku, kotlety, kotlety z mięsa ssaków, kotlety
rybne, kotlety z warzyw, soi lub tofu, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, cepeliny, łazanki, uszka, pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, chińskie pierożki
jiaozi [pierogi], pierogi z nadzieniem, kluski gnocchi, kluski śląskie, kluski kopytka, kluski leniwe, smażone kluski, mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, makarony mączne spożywcze, preparaty mączne
do żywności, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, naleśniki, naleśniki z jabłkami, krokiety, mieszanki na naleśniki słone, małe grube naleśniki (pikelet), cienkie kruche naleśniki
(papad), cienkie naleśniki (popadoms), naleśniki słone, dania na bazie
ryżu, makarony, suszony makaron, świeży makaron, przekąski składające się głównie z makaronu, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, knedle, knedle ziemniaczane,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 43 usługi kateringowe,
hotelowe usługi kateringowe, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe
dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki,

katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi kateringowe
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenia i picia, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych
restauracji, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów
i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos.

(111) 337025
(220) 2020 05 27
(210) 514010
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732)	LONDOŃSKI TOMASZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
FOSTER, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANKUJ NA BIAŁO-CZERWONEJ
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.05.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych
ze znaczkami do wymiany, 37 usługi stacji obsługi pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa].
(111) 337026
(220) 2020 05 27
(210) 514012
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) Przyborska-Bojanowska Agnieszka
KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA, Banino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATENTOWNIA
(510), (511) 41 szkolenia, kursy, warsztaty prowadzone stacjonarnie
oraz zdalnie usługi szkoleniowe i kursy on-line, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie porad i pomocy prawnej, usługi kancelarii prawnych
i patentowych, doradztwo prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi udzielania opinii prawnych przez ekspertów, usługi
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monitorowania znaków towarowych, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, organizowanie świadczenia usług prawnych i patentowych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, udostępnianie informacji
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 337027
(220) 2020 05 28
(210) 514018
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) CYGAN GRZEGORZ KOSMED, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HANDY
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci, elektroniczne pilniki
do stóp, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki
do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do stóp, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, zestawy
do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne
lub nieelektryczne.
(111) 337028
(220) 2020 05 27
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA ADAMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Expert FUNDACJA ADAMED
(540)

(210) 514020

(591) niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.09
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.
(111) 337029
(220) 2020 05 27
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA ADAMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart UP ADAMED
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 514021

211

(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(111) 337030
(220) 2020 05 27
(210) 514022
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADAMED EXPERT
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.
(111) 337031
(220) 2020 05 27
(210) 514023
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 20
(732) UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PYRANIL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki ochrony roślin: grzybobójcze.
(111) 337032
(220) 2020 05 27
(210) 514025
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADAMECUM
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
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lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.

(111) 337033
(220) 2020 05 27
(210) 514026
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADAMECUM
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.
(111) 337034
(220) 2020 05 27
(210) 514027
(151) 2020 10 28
(441) 2020 07 13
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BODYMAX BODYMISIE
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, witaminy, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety.
(111) 337035
(220) 2020 05 27
(210) 514029
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Cloud
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, broszury, ulotki, zaproszenia, biuletyny informacyjne, teczki z papieru, materiały drukowane, w tym papierowe
materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, czasopisma, prospekty, foldery, katalogi, bilbordy,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, w tym: zeszyty, notesy, bloczki do pisania, koperty, etykiety,
nalepki, naklejki, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, 36 usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi
badawcze związane z bankowością, usługi informacyjne związane
z bankowością, 41 szkolenie w zakresie bankowości, usługi edu-

kacyjne w zakresie bankowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie
bankowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizacja
szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, wynajmowanie
nagrań szkoleniowych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnienia szkoleń online, organizowanie seminariów, doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji
biznesowych, organizacja i prowadzenie warsztatów, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prezentacje multimedialne, 42 usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań
i projektów informatycznych i projektowych, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania, projektowania i rozbudowy systemów
informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych
na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z działalnością
gospodarczą, planowanie projektów informatycznych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(111) 337036
(220) 2020 05 27
(210) 514030
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Cloud ACADEMY
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, broszury, ulotki, zaproszenia, biuletyny informacyjne, teczki z papieru, materiały drukowane, w tym papierowe
materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, czasopisma, prospekty, foldery, katalogi, bilbordy,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, w tym: zeszyty, notesy, bloczki do pisania, koperty, etykiety,
nalepki, naklejki, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, 36 usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi
badawcze związane z bankowością, usługi informacyjne związane
z bankowością, 41 szkolenie w zakresie bankowości, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie
bankowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizacja
szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, wynajmowanie
nagrań szkoleniowych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnienia szkoleń online, organizowanie seminariów, doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji
biznesowych, organizacja i prowadzenie warsztatów, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prezentacje multimedialne, 42 usługi konsultingowe z zakresu wdrażania rozwiązań
i projektów informatycznych i projektowych, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania, projektowania i rozbudowy systemów
informatycznych, analiza wykorzystania systemów informatycznych
na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z działalnością
gospodarczą, planowanie projektów informatycznych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.
(111) 337037
(220) 2020 05 27
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA ADAMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart UP ADAMED

(210) 514031
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRENDY GIFT.EU
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 24.15.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.
(111) 337038
(220) 2020 05 27
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) FUNDACJA ADAMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart UP ADAMED
(540)
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(210) 514032

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 24.15.17, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnienie dostępu
do treści multimedialnych online, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, usługa
przesyłania wiadomości online, transmisja publikacji elektronicznych online, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne platformy komunikacyjne on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zapewnienie szkoleń online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnienie kursów szkoleniowych online,
zapewnienie seminariów szkoleniowych online, usługi w zakresie
publikowania online, usługi nauki na odległość świadczone online,
szkolenie w oparciu o komputery i urządzenia do komunikacji na odległość, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 usługi medyczne i telemedyczne.
(111) 337039
(220) 2020 05 28
(210) 514033
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) SZMAGLIŃSKA JOANNA, SZMAGLIŃSKI DARIUSZ,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZON SPÓŁKA
CYWILNA, Kołobrzeg (PL)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.22, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie, 34 przybory dla palaczy.
(111) 337040
(220) 2020 05 27
(210) 514036
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lipotris
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki dla
ludzi, odżywcze suplementy diety, dodatki odżywcze, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy diety, suplementy żywnościowe,
suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
mineralne do żywności, suplementy diety dla ludzi, suplementy
ziołowe w płynie, suplementy diety do użytku dietetycznego, leki
do zastosowania w ortopedii, produkty weterynaryjne, preparaty
weterynaryjne, preparaty witaminowe, produkty i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne i odżywcze dla zwierząt, dodatki odżywcze dla zwierząt, dodatki dietetyczne dla zwierząt, dodatki
witaminowe dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, produkty
sanitarne do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku
weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów
weterynaryjnych, produkty i substancje farmaceutyczne do celów
weterynaryjnych, dodatki mineralne i witaminowe do żywności,
preparaty farmaceutyczne weterynaryjne, produkty lecznicze weterynaryjne, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, leki wzmacniające dla zwierząt, leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, 10 urządzenie medyczne
w postaci strzykawki, urządzenie medyczne w postaci strzykawki
do stosowania do wstrzykiwań w chirurgii, wyrób medyczny w postaci strzykawki, wyrób medyczny w postaci strzykawki do stosowania do wstrzykiwań w chirurgii, ampułko-strzykawka, ampułko-strzykawka zawierająca żel do wstrzykiwań w stawy w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej stawów, strzykawki do użytku medycznego, ampułko-strzykawki, wyroby medyczne do zwiększania lepkości mazi
stawowej, wyroby do wiskosuplementacji.
(111) 337041
(220) 2020 05 27
(210) 514042
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) FRANKOWICZ-KARCZEWSKA IZABELA MODUS ARCHITEKCI,
Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODUS ARCHITEKCI
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(540)

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 marihuana do celów medycznych.

(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków służby zdrowia,
budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów na zamówienie, budowa i ustawianie stoisk, podiów
i budek wystawowych, budowa hal sportowych, budowa i naprawa
magazynów, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa stoisk
wystawowych, 42 analizy wykonalności projektu, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, oceny
techniczne związane z projektowaniem, planowanie [projektowanie]
budynków, planowanie [projektowanie] kuchni, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] łazienek,
planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie
obiektów sportowych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży
detalicznej, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne
doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, projektowanie budowlane,
projektowanie budynków, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków opieki zdrowotnej,
projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie centrów
handlowych, projektowanie czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza],
projektowanie domów, projektowanie działań zaradczych w celu
usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie hoteli, projektowanie
przestrzeni biurowych, projektowanie restauracji, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów
biurowych, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami
i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi w zakresie projektowania budynków.
(111) 337042
(220) 2020 05 28
(210) 514046
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) MEDIANUS PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Canntabiol

(111) 337043
(220) 2020 05 27
(210) 514047
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVI-SEPT
(540)

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 24.17.01, 26.02.07, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści,
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów,
toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe
środki sanitarne, mydła antyseptyczne nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
wyroby medyczne w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli,
aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów,
kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych,
antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, substancje
antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
(111) 337044
(220) 2020 05 28
(210) 514051
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 31
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOOD GRAIN
(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
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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.

(111) 337045
(220) 2020 05 28
(210) 514055
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALAMI
(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,
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wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 337046
(220) 2020 05 28
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) TOMCZAK JOANNA, Szklarska Poręba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JasminCare
(540)

(210) 514060

(591) pomarańczowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 44 domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], organizowanie zakwaterowania
w domach spokojnej starości, świadczenie usług przez domy opieki
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi
domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi domowej opieki zdrowotnej, 45 usługi dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki.
(111) 337047
(220) 2020 05 28
(210) 514067
(151) 2020 11 19
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GALFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALFARM TERAPIA SZYTA NA MIARĘ
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty lecznicze, substancje farmaceutyczne, leki dla ludzi, suplementy diety do celów leczniczych,
farmaceutyczne substancje do sporządzania leków recepturowych,
surowce farmaceutyczne, surowce farmaceutyczne do receptury
aptecznej, leki weterynaryjne, 35 reklama, usługi handlu hurtowego
i detalicznego surowcami farmaceutycznymi, sprzedaż detaliczna
i hurtowa surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej, 44
usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
usługi lecznicze.
(111) 337048
(220) 2020 05 28
(210) 514070
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAZDA PO ZDROWIE
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, samochody, samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów
lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki
do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych,
amortyzatory [części pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy
hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze
hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zesta-
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wy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca
głównego, linki hamulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry
amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki
do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe
alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy
bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze
do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony
aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników
w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku
w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, ramiona do wycieraczek,
resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki
na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje
do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy powietrza
do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu
opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów,
uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części
wykończenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów
lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła
do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe
stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki
przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce
na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne do nadwozi
pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki
do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom
płynów w układach hamulcowych do pojazdów, elektryczne napędy
do pojazdów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników
pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt
hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy
hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze

hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca
głównego, linki hamulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry
amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki
do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe
alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy
bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze
do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony
aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników
w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku
w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, ramiona do wycieraczek,
resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki
na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje
do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy powietrza
do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu
opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów,
uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części
wykończenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów
lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła
do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe
stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki
przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce
na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne do nadwozi
pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki
do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom
płynów w układach hamulcowych do pojazdów, elektryczne napędy
do pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie
opieki zdrowotnej, opracowywanie statystyk w zakresie korzystania
z opieki zdrowotnej, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, zarządzanie kosztami medycznymi, fakturowanie w zakresie usług medycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, zarządzanie klinikami
medycznymi na rzecz osób trzecich, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi rekla-
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mowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie chorób, 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi ubezpieczeniowe
związane z awariami mechanicznymi, usługi gwarancji finansowych
w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub
awarii pojazdów, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku
awarii mechanicznej silnika, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, usługi w zakresie organizacji ubezpieczenia,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
od wypadków, usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych, usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń,
usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, udzielanie
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi wyceny,
uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny
dla celów ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi
kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, pośrednictwo
w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty,
doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem
pożyczek, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek,
udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi finansowania samochodów, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi w zakresie finansowania
zakupów na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi
w zakresie organizowania kredytów, usługi zarządzania w zakresie
transakcji związanych z pożyczkami, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień
umów ratalnych na pojazdy silnikowe, wycena używanych samochodów, udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, wynajem nieruchomości i powierzchni biurowej, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi pośrednictwa
w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, pomoc finansowa,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek
charytatywnych, finansowanie opieki zdrowotnej, programy
oszczędnościowe związane ze zdrowiem, administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, ubezpieczenia medyczne, organizowanie finansowania wydatków medycznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi ubezpieczeniowe do spłaty
wydatków medycznych, organizowanie akcji zbierania funduszy
w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób
będących w potrzebie, usługi zarządzania finansowego dotyczące
instytucji medycznych, programy oszczędnościowe dotyczące opieki
zdrowotnej, zawieranie ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, naprawa
i konserwacja opon, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa],
usługi w zakresie montażu opon, ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, wymiana kół, wymiana opon, przegląd pojazdów, serwis pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, odnawianie pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych,
mycie pojazdów, usługi tuningu pojazdów, nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, malowanie pojazdów mechanicznych, odświeżanie lakieru samochodu, tapicerowanie siedzeń w pojazdach,
usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, usługi informacyjne i doradcze
związane z naprawą pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa
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urządzeń i przyrządów medycznych, 39 usługi transportowe, usługi
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie
organizowania transportu, odbiór, transport i dostawa towarów, logistyka transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport samochodowy, składowanie i dostarczanie towarów,
transport i składowanie towarów, usługi dostawcze, usługi spedycyjne, dostarczanie pojazdów, ładowanie i wyładowanie pojazdów,
przechowywanie pojazdów, przechowywanie części do pojazdów
mechanicznych, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie
obiektów parkingowych, usługi w zakresie garażowania pojazdów,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem pojazdów, usługi
w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wypożyczania pojazdów,
udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi pomocy drogowej
w przypadku awarii pojazdów, usługi holowania samochodów, usługi transportu dla personelu medycznego, usługi transportu chorych,
transport pacjentów karetką, transport pacjentów samochodem,
transport karetkowy, transport sanitarny i medyczny, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia,
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, szkolenia w dziedzinie medycyny, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, doradztwo w zakresie
szkoleń medycznych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, szkolenie
w zakresie zdrowia i wellness, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, nauczanie w zakresie zdrowia, usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, szkolenia kierowców samochodów,
usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia,
usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, udostępnianie publikacji on-line, 44 usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi
pomocy medycznej, badania medyczne, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie instrumentów medycznych, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, wypożyczanie
sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, 45 usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, zarządzanie ryzykiem
związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, audyty zgodności z przepisami, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacji prawnej, dostarczanie informacji
prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych.

(111) 337049
(220) 2020 05 28
(210) 514071
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732) DARGACZ TOMASZ MEGA-DECOR, Bojano (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TDM Twój Dom Marzeń
(510), (511) 37 budowa domów.
(111) 337050
(220) 2020 05 28
(210) 514072
(151) 2020 10 27
(441) 2020 07 13
(732)	GRZENIA WIOLETA, GRZENIA ANDRZEJ BONUS MG SPÓŁKA
CYWILNA WIOLETA I ANDRZEJ GRZENIA, Skórcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eGARNITUR.pl
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie,
garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, gar-
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nitury wieczorowe, garnitury wizytowe, smokingi, fraki, marynarki
od garniturów, żakiety męskie, żakiety z dzianiny, kamizelki, spodnie,
eleganckie spodnie, koszule, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki,
bluzki, swetry [odzież], golfy, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, palta, płaszcze, apaszki [chustki], szaliki, rękawiczki, obuwie, eleganckie
buty wyjściowe, skarpetki, paski skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], paski do smokingów, szelki, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
odzież męska, damska i dziecięca, odzież wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe,
garnitury wizytowe, smokingi, fraki, marynarki od garniturów, żakiety męskie, żakiety z dzianiny, kamizelki, spodnie, eleganckie spodnie,
koszule, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszulki polo,
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzki, swetry [odzież], golfy, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, palta, płaszcze, apaszki [chustki],
szaliki, rękawiczki, obuwie, eleganckie buty wyjściowe, skarpetki,
paski skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], paski do smokingów, szelki, nakrycia głowy, 40 usługi szycia, szycie odzieży na miarę,
usługi krawieckie.

(111) 337051
(220) 2020 05 28
(210) 514075
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732)	ANTOSZ ADRIAN MPL SOLUTION, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO 14
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety],
kawiarnia, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi restauracji
fast-food, winiarnie, usługi snack-barów, usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne].
(111) 337052
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732)	HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MixMixPortal
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04

(210) 514085

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.

(111) 337053
(220) 2020 05 28
(210) 514089
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732)	GRUDZIEŃ KATARZYNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA LEK. MED. KATARZYNA GRUDZIEŃ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLOOMING LIPS
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, z zakresu medycyny,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, zwłaszcza z zakresu medycyny estetycznej, szkolenia w dziedzinie medycyny estetycznej,
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, kursy szkoleniowe związane
z medycyną, zwłaszcza estetyczną, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 44 chirurgia plastyczna,
medyczne zabiegi kosmetyczne, zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, usługi klinik medycznych, zwłaszcza w zakresie medycyny
estetycznej, usługi specjalistów medycznych, zwłaszcza medycyny
estetycznej.
(111) 337054
(220) 2020 05 29
(210) 514091
(151) 2020 11 03
(441) 2020 07 20
(732) SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA SBS Hurtownie czystego powietrza!
(540)

(591) niebieski
(531) 24.17.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej i online w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online w związku z instalacjami sanitarnymi, instalacjami c.o., instalacjami do klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami
wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia.
(111) 337055
(220) 2016 10 20 K
(210) 514092
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) SIDONIO CATHERINE, Tamaris, La Seyne Sur Mer (FR)
(540) (znak słowny)
(540)	GABRIELLE
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe, szlafroki, sukienki, tuniki, swetry
rozpinane, legginsy, szaliki, paski, tutu [spódniczki baletowe], spodnie,
T-shirty i bluzy sportowe, nakrycia głowy z wyłączeniem fezów, kornetów zakonnic lub czapek dla szefów kuchni, obuwie, buty za kostkę,
buty, kapcie, japonki i klapki, bluzy, czapki z daszkiem, czapki, kombi-
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nezony, szorty, rajstopy, spódnice, kostiumy kąpielowe, bielizna damska, żadne z wyżej wymienionych nie ujmują kryzy (odzież).

(111) 337056
(220) 2020 05 29
(210) 514097
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin 24 (IE)
(540) (znak słowny)
(540) REPIROL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki stosowane w leczeniu
choroby Parkinsona.
(111) 337057
(220) 2020 05 29
(210) 514101
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słonowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFR
(540)
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mowania do blogów, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, hosting mobilnych
stron internetowych, hosting treści cyfrowych, hosting podkastów,
hosting portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting
strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania
zdjęć i filmów cyfrowych, 45 wynajem nazw domen internetowych,
usługi w zakresie rejestracji nazw domen, usługi doradcze w zakresie
nazw domen, rejestrowanie nazw domen, rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej,
doradztwo związane z rejestracją nazw domen.

(111) 337060
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732)	GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.O.C
(540)

(210) 514112

(531) 25.01.09, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 rolki napinające i prowadzące pasków wieloklinowych
i pasków rozrządu silników samochodowych jako części maszyn, 12
rolki napinaczy i prowadzące pasków rozrządu oraz pasków wieloklinowych silników samochodowych.
(111) 337058
(220) 2020 05 29
(210) 514107
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) POLAKOWSKI TOMASZ DRUGI TOM, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bookpaka
(510), (511) 16 drukowane książki z nutami, komiksy [książki], książki, książki adresowe, książki beletrystyczne, książki dla dzieci, książki
dla dzieci z elementem audio, książki do autografów, książki do dyktand, książki do podpisu, książki do malowania, książki do rysowania,
książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książki edukacyjne, książki fantasy, książki informacyjne, książki kucharskie, książki
niebeletrystyczne, książki religijne, książki telefoniczne, książki telefoniczne firm, książki upominkowe, książki z dziedziny gier i grania,
książki z dziedziny nauki golfa, książki z grafiką, książki z nutami,
książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z pieśniami religijnymi, książki z plakatami, książki z próbkami tapet, książki z regulaminami, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla
dzieci, książki z zasadami do gier, książki zawierające wzorce ściennych materiałów, obwoluty papierowe na książki, ochronne okładki na książki, podręczniki [książki], rejestry, księgi główne [książki],
skórzane okładki na książki, 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.
(111) 337059
(220) 2020 05 29
(210) 514111
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) KOSSUT KAROL, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Foxy
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, badania rynku
do celów reklamowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, pokazy towarów dla celów reklamowych, 38 komunikacja
za pośrednictwem blogów online, zapewnianie dostępu do blogów
internetowych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 42 hosting blogów, hosting treści cyfrowych, mianowicie
dzienników i blogów on-line, tworzenie i utrzymywanie oprogra-

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05,
24.15.21, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.
(111) 337061
(220) 2020 05 29
(210) 514113
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732) CZAPSKI KRZYSZTOF, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANI SZYSZKA
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], zapachy
do samochodu, zapachy do pomieszczeń, wkłady do dozowników
elektrycznych i nieelektrycznych do pomieszczeń, wkłady do dozowników elektrycznych i nieelektrycznych do samochodów, olejki zapachowe wydzielające aromat po podgrzaniu, spreje zapachowe do pomieszczeń, olejki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe,
kostki zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, drewno zapachowe, szyszka zapachowa, zapachowa szyszka sosnowa, zapachowa
szyszka sosnowa wyłuszczona i wysuszona, nośniki zapachu w postaci
szyszki do aromaterapii w samochodzie, drewniane nośniki zapachu,
naturalne nośniki zapachu w postaci naturalnej, wyłuszczonej i wysuszonej szyszki do aromaterapii w samochodzie, ekologiczne nośniki
zapachu w postaci szyszki do aromaterapii w samochodzie, esencje
eteryczne, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, mieszaniny
olejków eterycznych, środki odświeżające powietrze [zapachowe].
(111) 337062
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732)	GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLANE

(210) 514114
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(540)

(591) złoty, biały, czerwony
(531) 23.05.05, 03.07.17, 26.04.12, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe.

wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów i wystaw, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, promowanie wydarzeń specjalnych,
41 publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie wystaw
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie imprez edukacyjnych.

(111) 337063
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) SOWIŃSKA MILENA OWL, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rabatio.com Strefa Korzyści
(540)

(111) 337066
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKIE TARGI KSIĄŻKI
(540)

(210) 514116

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 03.07.05, 03.07.19, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja,
usługi sieci telekomunikacyjnych.
(111) 337064
(220) 2020 05 29
(210) 514117
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Oxalin Baby. Oxalin Junior. Jedyny żel na dziecięcy katar
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 337065
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTK KRAJOWE TARGI KSIĄŻKI
(540)

(210) 514118

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, komputerowe bazy danych,
pliki multimedialne do pobrania, 16 czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], książki, broszury drukowane, czasopisma fachowe,
gazety, kalendarze, katalogi, 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie imprez,

(210) 514119

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, komputerowe bazy danych,
pliki multimedialne do pobrania, 16 czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], książki, broszury drukowane, czasopisma fachowe,
gazety, kalendarze, katalogi, 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów i wystaw, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, promowanie wydarzeń specjalnych,
41 publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie wystaw
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie imprez edukacyjnych.
(111) 337067
(220) 2020 05 29
(210) 514124
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOTANIKA ANGELICA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 337068
(220) 2020 05 30
(151) 2020 10 30
(441) 2020 07 13
(732) FORT POLSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORT POLSKA BIURO PROJEKTOWE

(210) 514126
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(111) 337070
(220) 2020 05 31
(210) 514138
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) MICHERDZIŃSKI WŁODZIMIERZ ABC KOMPRESORY,
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AIR BEST COMPRESSORS ABC KOMPRESORY
(540)

(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy, kompresory i dmuchawy.
(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 42 projektowanie budynków, projektowanie wizualne,
projektowanie budowlane, projektowanie architektoniczne, usługi
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów
budowlanych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, opracowywanie projektów
technicznych, opracowywanie projektów budowlanych, projektowanie wnętrz budynków.
(111) 337069
(220) 2020 05 31
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BM WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA BROWAR
(540)

(111) 337071
(220) 2020 05 29
(210) 514140
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY CHŁOPSKIE
(540)

(210) 514136

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnozielony, ciemnobrązowy,
brązowy, jasnozielony, jasnoniebieski, niebieski, szary, zielony,
pomarańczowy
(531) 06.01.02, 05.11.15, 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, wody, soki, bazy
do koktajli bez alkoholu, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje słodowe, koktajle bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje mrożone na bazie owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje zawierające witaminy, poncz bezalkoholowy, poncz
owocowy, bezalkoholowy, niegazowane napoje bezalkoholowe,
sorbety [napoje], wina bezalkoholowe, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], koncentraty soków owocowych, mieszane
soki owocowe, mrożone napoje owocowe, napoje owocowe, napoje
warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki gazowane, soki warzywne [napoje], soki owocowe [napoje], gazowana woda mineralna,
woda gazowana, woda niegazowana, woda stołowa, wody mineralne i gazowane, mineralizowane piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo pszeniczne,
piwo jasne typu ale, piwo pełne jasne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne
piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa,
indyjskie piwa jasne ale (IPA), kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa,
piwo o smaku kawy, piwo typu koźlak, piwo typu saison, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady].

(591) ciemnoszary, jasnoszary, biały
(531) 07.01.09, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.
(111) 337072
(220) 2020 05 29
(210) 514142
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA MARKA
(540)

(591) czarny, brązowy, jasnobrązowy, biały, ciemnoszary, złoty
(531) 06.01.02, 25.01.15, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny, 30 sól, przyprawy
i dodatki smakowe.
(111) 337073
(220) 2020 06 29
(151) 2020 12 24
(441) 2020 09 07
(732)	HOTEL KLIMCZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOTEL KLIMCZOK
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 01.01.05, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 514143
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(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, organizowanie
warsztatów, organizowanie seminariów, organizowanie gal, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie koncertów, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, organizacja przyjęć, organizowanie balów, organizowanie sympozjów edukacyjnych,
organizowanie wykładów, organizacja szkoleń, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, usługi siłowni, usługi klubów [dyskotek],
usługi rozrywkowe, prowadzenie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów kąpielowych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
usługi związane z dyskotekami, 43 hotelowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu,
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, 44 manicure, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi saun,
masaż, usługi solariów.

(111) 337074
(220) 2020 05 29
(210) 514144
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturo
(540)

(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, złoty, czarny
(531) 07.01.09, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.
(111) 337076
(220) 2020 05 29
(210) 514146
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY REGIONALNE
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 08.05.01, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.
(111) 337077
(220) 2020 05 29
(210) 514148
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) RESZPONDEK LAURA NATALIA PAPUVEGE,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UMAMITU
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast,
dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie dozowników
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.
(111) 337078
(220) 2020 05 29
(210) 514150
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) INTERNETOWY AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beesurance
(540)

(591) zielony, żółty, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.
(111) 337075
(220) 2020 05 29
(210) 514145
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOD STRZECHY

(591) czarny, żółty, biały
(531) 03.13.04, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 25.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych online, usługi
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi mar-
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ketingowe, reklama i marketing, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej
dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy
danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe,
skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej,
usługi pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi
doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe
świadczone za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi ubezpieczeniowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, informacja o ubezpieczeniach.

(111) 337079
(220) 2020 06 01
(210) 514152
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHILLOVE
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek), drób pieczony (w postaci parówek), parówki, dziczyzna (w postaci parówek),
półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty mięsne
panierowane, półprodukty mięsne z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi,
stołówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie, dostawa potraw na zamówienie.
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dostarczanie informacji finansowych i inwestycyjnych, dostarczanie
skomputeryzowanej informacji finansowej i inwestycyjnej, usługi
finansowe dotyczące kontraktów na różnicę kursową (CFD), usługi
handlowe i brokerskie dotyczące kontraktów na różnice kursową
(CFD), monitorowanie handlu dotyczącego kontraktów na różnicę
kursową (CFD), 38 usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie,
emisja, nadawanie i transmisja webinariów, podcastów oraz programów telewizyjnych, podcasting, webcasting, agencje informacyjne,
transmisja elektronicznych publikacji online, gromadzenie, przekazywanie oraz rozpowszechnianie dźwięku, obrazu, informacji, danych w tym poprzez sieci komputerowe oraz Internet, udostępnianie
wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie
treści video, audio i telewizji, transmisja, emisja i nadawanie treści
audiowizualnych, 41 rozrywka, nauczanie, kształcenie, dostarczanie
usług rozrywkowych, nauczania oraz kształcenia w formie programów telewizyjnych, webcastów, podcastów i webinariów, zapewnianie, aranżowanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
konferencji, webinariów oraz warsztatów, dostarczanie programów
telewizyjnych oraz podcastów, publikowanie elektroniczne, dostarczanie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania), udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, przygotowywanie
programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, usługi programów informacyjnych dla radia i telewizji.

(111) 337082
(220) 2020 06 01
(210) 514158
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732)	AM&HP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECOPOWER
(540)

(111) 337080
(220) 2020 05 29
(210) 514155
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 06
(732)	Novartis AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TAKE LIFE BACK
(510), (511) 44 usługi medyczne, mianowicie udzielanie informacji
medycznych pracownikom służby zdrowia oraz pacjentom.
(111) 337081
(220) 2020 05 29
(210) 514156
(151) 2020 11 18
(441) 2020 07 06
(732) CMC Markets UK Plc, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540)	Artyści Rynków
(510), (511) 9 podcasty, nagrania multimedialne, nagrania audio,
video i audio-video, programy, audycje oraz wiadomości do oglądania lub słuchania poprzez telewizję, radio lub drogą elektroniczną, nagrane w formie elektronicznej, optycznej, magnetycznej lub
cyfrowej, a także dostarczane online, programy, audycje i wiadomości do oglądania lub słuchania drogą telewizyjną, radiową lub
elektroniczną i dostosowane do oglądania lub słuchania na komputerach osobistych, w odtwarzaczach CD, DVD oraz w osobistych
przenośnych urządzeniach elektronicznych, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, publikacje cyfrowe i elektroniczne, elektroniczne
i cyfrowe publikacje oraz treści multimedialne przeznaczone do rozpowszechniania za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych,
35 udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej,
rozpowszechnianie informacji na temat działalności gospodarczej,
usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej
i zarządzania nią, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, 36 finansowe i inwestycyjne informacje i dane,
usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące finansów i inwestycji,

(591) zielony, czarny, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin do użytku jako
paliwo, wióry drewniane do użytku jako paliwo, paliwo z biomasy,
pellety i brykiety z prasowanych wiórów drewnianych lub torfu.
(111) 337083
(220) 2020 06 01
(210) 514161
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732)	AM&HP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AM&HP
(540)

(591) czarny, ciemnozielony, jasnozielony, żółty, niebieski
(531) 01.15.01, 05.01.01, 05.01.05, 05.01.10, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.14
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(510), (511) 4 paliwa, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin do użytku jako
paliwo, wióry drewniane do użytku jako paliwo, paliwo z biomasy,
pellety i brykiety z prasowanych wiórów drewnianych lub torfu, 19
drewno, tarcica, drewno półobrobione, słupy drewniane, 31 drewno
surowe, 40 obróbka drewna, usługi tartaków.

(111) 337084
(220) 2020 06 01
(210) 514162
(151) 2020 11 24
(441) 2020 08 10
(732) MICHALCZUK JAN FIRMA HANDLOWA-ENERGETYKA II,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOGROSZEK EXTRA PREMIUM+ Bez cienia Kamienia!
(540)

(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 3 żele, pasty i inne środki do mycia rąk, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, preparaty do czyszczenia i odtłuszczania
części samochodowych, płyny do mycia silników, szampony samochodowe, płyny i koncentraty do spryskiwaczy samochodowych,
zmywacze do hamulców i sprzęgieł samochodowych, preparaty
do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni, płyny do czyszczenia i mycia tapicerki, karoserii i felg w samochodach.
(111) 337088
(220) 2020 06 01
(210) 514172
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APAP intense
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 24.17.04, 24.17.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel.
(111) 337085
(220) 2020 06 01
(210) 514164
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LONG4LASHES by OCEANIC BROW MICROBLADING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, tusze do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu,
kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów
i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost
włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów
leczniczych.
(111) 337086
(220) 2020 06 01
(210) 514165
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellcaps
(540)

(591) różowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 337087
(220) 2020 06 01
(210) 514170
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAREN BY PARTS-TEAM

(591) czerwony, ciemnoczerwony, żółty, biały, czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 01.01.15, 19.13.21, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do użytku medycznego, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, produkty
chemiczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu
leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów
medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów
medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów
medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmie-
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nia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie
przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici
chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów
leczniczych, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla
chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce,
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne,
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne
kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały
do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 337089
(220) 2020 06 01
(210) 514173
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, szary
(531) 19.13.21, 26.04.04, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do użytku medycznego, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, produkty
chemiczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu
leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów
medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów
medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów
medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
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niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie
przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici
chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów
leczniczych, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla
chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce,
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne,
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne
kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały
do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 337090
(220) 2020 06 01
(210) 514174
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APAP intense
(540)

(591) biały, czerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze
i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do użytku medycznego, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, produkty
chemiczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu
leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów
medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów
medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów
medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
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niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie
przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici
chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów
leczniczych, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla
chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce,
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne,
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne
kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały
do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 337091
(220) 2020 06 01
(210) 514182
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) ROGULSKI ROBERT PAWEŁ INTER-FOOD, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowoodlotowo
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, szary, zielony, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.11, 05.07.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie zamówień on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów on-line, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie następujących towarów: farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, preparaty i artykuły medyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, aparaty
i instrumenty medyczne, akcesoria kosmetyczne, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
zastawa stołowa, przybory kuchenne, naczynia do picia, pojemniki
i worki na odpady, książki, artykuły spożywcze, żywność, soki.
(111) 337092
(220) 2020 06 01
(210) 514187
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO-EMB
(540)

(591) czarny, szary, żółty
(531) 24.17.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kompozytowych kotew górniczych.
(111) 337093
(220) 2020 06 02
(210) 514191
(151) 2020 11 12
(441) 2020 07 27
(732) SIEBERT-MARCINIAK JOANNA OBENTO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTY PROJECT RESTAURACJA W PUDEŁKU

(540)

(531) 26.01.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.01.06
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 337094
(220) 2020 06 01
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) SZYBIŃSKI ALBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERKLINE MAKING FAST FASTER
(540)

(210) 514192

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.15.01,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po ziemi w szczególności:
samochody osobowe, motocykle, pełna linia części konstrukcyjnych
i mechanicznych oraz systemów silnikowych do pojazdów, części
i akcesoria do pojazdów mechanicznych, silniki do pojazdów lądowych, pedały gazu, łożyska, maski, amortyzatory, cylindry, podwozia pojazdów w tym trawersy, wahacze, zwrotnice, pedały sprzęgła,
sprzęgła do systemów napędowych, dopasowane rury zasilające,
dźwignia zmiany biegów, osie, koła, piasty, obręcze do kół, ochronne nakładki na sprężyny, stopnie nadwozia, amortyzatory, tłumiki,
podstawki na koła zapasowe, obudowy na układ kierowniczy, koła
kierownicze, nakładki na wlew paliwa i oleju, zbiorniki paliwa i oleju,
hamulce, okładziny do sprzęgła, skrzynie zmiany biegów, sprzęgła,
mechanizmy przeniesienia napędu, tablica przyrządów, półki bagażowe, 35 sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: samochodów i części
samochodowych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym
lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, reklama, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kreowanie wizerunku firmy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi
doradztwa handlowego świadczone na zasadach outsourcingu.
(111) 337095
(220) 2020 06 02
(210) 514205
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchupik Kielecki PYSZNY, ŁAGODNY KETCHUP :)
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

227

(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchup Extra Kielecki PIKANTNY BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH
(540)

(591) czerwony, zielony, biały, złoty, żółty, czarny, niebieski,
fioletowy, różowy, pomarańczowy, granatowy
(531) 05.09.17, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.18, 26.01.02, 26.01.16, 24.09.05, 19.07.16
(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy przyprawowe
na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy dla dzieci.
(111) 337096
(220) 2020 06 02
(210) 514206
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchup Extra Kielecki ŁAGODNY BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH
(540)

(591) czerwony, biały, złoty, żółty, czarny, zielony
(531) 05.09.17, 24.09.02, 26.01.02, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.14
(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy smakowe.
(111) 337099
(220) 2020 06 02
(210) 514209
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji od 1959 r. Idealny
do kanapek :) BEZ KONSERWANTÓW
(540)

(591) czerwony, zielony, biały, złoty, żółty, czarny
(531) 05.09.17, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.16, 24.09.05,
26.01.04, 26.01.15, 05.03.11, 19.07.16
(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy smakowe.

(591) żółty, zielony, czerwony, czarny, biały, ciemnoniebieski
(531) 24.09.02, 26.01.02, 08.05.01, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie majonezu.

(111) 337097
(220) 2020 06 02
(210) 514207
(151) 2020 12 29
(441) 2020 09 14
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchup Kielecki a’la MEKSYKAŃSKI BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH OSTRY
(540)

(111) 337100
(220) 2020 06 02
(210) 514219
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732)	ŁUCZKA DAGMARA PROJEKTOWNIA WIZERUNKU,
Suchy Dwór (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL-TURALNY MALUCH
(540)

(591) czerwony, zielony, biały, złoty, żółty, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 26.01.04,
26.01.15, 05.03.11, 05.09.21, 09.07.17, 19.07.16
(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy na bazie pomidorów, sosy przyprawowe, sosy pikantne, ketchup, ketchupy smakowe.
(111) 337098
(151) 2020 12 15

(220) 2020 06 02
(441) 2020 08 31

(210) 514208

(591) biały, szary, zielony, czerwony
(531) 02.07.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli
[edukacja], usługi szkół [edukacja], zajęcia zorganizowane dla dzieci
[rozrywka / edukacja].
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Przedłużenie prawa

(111) 155107

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 058518
(111) 058814
(111) 070269
(111) 070270
(111) 070271
(111) 070272
(111) 070274
(111) 070277
(111) 070278
(111) 070279
(111) 070280
(111) 071861
(111) 072033
(111) 072556
(111) 072848
(111) 072849
(111) 072850
(111) 072852
(111) 072853
(111) 072988
(111) 073379
(111) 073381
(111) 073384
(111) 073612
(111) 073791
(111) 074093
(111) 074128
(111) 074712
(111) 081623
(111) 081624
(111) 088449
(111) 134890
(111) 137340
(111) 140641
(111) 146468
(111) 146469
(111) 155105

(180) 2031 01 22
(180) 2031 09 16
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 14
(180) 2031 02 04
(180) 2031 04 15
(180) 2031 04 05
(180) 2031 05 20
(180) 2031 05 20
(180) 2031 05 20
(180) 2031 05 20
(180) 2031 05 20
(180) 2031 03 21
(180) 2031 05 15
(180) 2031 05 16
(180) 2031 05 22
(180) 2031 04 24
(180) 2031 09 09
(180) 2031 05 27
(180) 2031 06 12
(180) 2031 07 24
(180) 2032 02 14
(180) 2032 02 14
(180) 2031 10 23
(180) 2031 04 05
(180) 2031 05 24
(180) 2031 09 21
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 27
(180) 2030 12 22

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 7: części maszyn, w szczególności: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, oprawy do łożysk
tocznych, łożyska ślizgowe, pasy
klinowe, znormalizowane części
maszyn, sprzęgła, części maszyn
produkowane na specjalne zamówienie, główki cięgieł, złączki
uszczelniające, części zamienne
do maszyn; 35: usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży części maszyn, w szczególności: łożysk tocznych, akcesoriów łożyskowych,
opraw do łożysk tocznych, łożysk
ślizgowych, pasów klinowych,
znormalizowanych części maszyn,
sprzęgieł, części maszyn produkowanych na specjalne zamówienie,
główek cięgieł, złączek uszczelniających, części zamiennych do maszyn, oraz części samochodowych.

(111) 155109

(111) 155365
(111) 155744
(111) 155865
(111) 156169
(111) 156835
(111) 157382
(111) 157419
(111) 157504
(111) 157705
(111) 157855
(111) 157875
(111) 157877
(111) 157958
(111) 158016
(111) 158168
(111) 158258

(180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 7: części maszyn,
w szczególności: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, oprawy
do łożysk tocznych, łożyska ślizgowe, pasy klinowe, znormalizowane części maszyn, sprzęgła,
części maszyn produkowane
na specjalne zamówienie, główki cięgieł, złączki uszczelniające,
części zamienne do maszyn; 35:
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn,
w szczególności: łożysk tocznych, akcesoriów łożyskowych,
opraw do łożysk tocznych, łożysk
ślizgowych, pasów klinowych,
znormalizowanych części maszyn, sprzęgieł, części maszyn
produkowanych na specjalne zamówienie, główek cięgieł, złączek
uszczelniających, części zamiennych do maszyn, oraz części samochodowych.
(180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 7: części maszyn,
w szczególności: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, oprawy
do łożysk tocznych, łożyska ślizgowe, pasy klinowe, znormalizowane części maszyn, sprzęgła,
części maszyn produkowane
na specjalne zamówienie, główki cięgieł, złączki uszczelniające,
części zamienne do maszyn; 35:
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn,
w szczególności: łożysk tocznych, akcesoriów łożyskowych,
opraw do łożysk tocznych, łożysk
ślizgowych, pasów klinowych,
znormalizowanych części maszyn, sprzęgieł, części maszyn
produkowanych na specjalne zamówienie, główek cięgieł, złączek
uszczelniających, części zamiennych do maszyn, oraz części samochodowych.
(180) 2031 03 30 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 04 12 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 05 22 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 04 09 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 05 17 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 01 23 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 04 05 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 05 21 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 04 06 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 07 06 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(180) 2031 01 19 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do użytku medycznego.
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(111) 158286
(111) 158423
(111) 158424
(111) 158425
(111) 158757
(111) 158840
(111) 158879
(111) 159197
(111) 159230
(111) 159325
(111) 159683
(111) 160570
(111) 160576
(111) 160579
(111) 161128
(111) 161403
(111) 161858

(180) 2031 03 15
(180) 2031 04 02
(180) 2031 04 02
(180) 2031 04 02
(180) 2031 03 15
(180) 2031 04 06
(180) 2031 05 08
(180) 2031 05 25
(180) 2031 05 10
(180) 2031 07 27
(180) 2031 05 10
(180) 2031 03 21
(180) 2031 04 02
(180) 2031 03 28
(180) 2031 08 24
(180) 2031 04 03
(180) 2031 01 03

(111) 162243
(111) 162571
(111) 162574
(111) 162587
(111) 163170
(111) 163889
(111) 164806
(111) 164946
(111) 166226
(111) 166256
(111) 166257
(111) 166742
(111) 173006
(111) 239962

(180) 2031 04 25
(180) 2031 03 19
(180) 2031 04 02
(180) 2031 05 18
(180) 2031 11 02
(180) 2031 05 25
(180) 2031 04 24
(180) 2031 04 11
(180) 2032 04 08
(180) 2031 05 02
(180) 2031 05 02
(180) 2031 04 06
(180) 2031 07 19
(180) 2030 05 17

(111) 240270 (180) 2030 04 07
(111) 240886 (180) 2030 04 21

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: produkcja filmów,
usługi rozrywkowe, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne,
organizowanie niestałych imprez
artystycznych, usługi przedstawicielstwa zespołów artystycznych,
usługi klubów muzycznych, usługi klubów video, usługi klubów
internetowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: kosmetyki, kremy.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 45: usługi arbitrażowe, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, mediacje, usługi
pomocy w sprawach spornych,
usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych,
usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, opracowywanie opinii
i ekspertyz w zakresie spraw
publicznych, usługi lobbingowe
w zakresie spraw gospodarczych
i społecznych, usługi w zakresie nawiązywania współpracy
międzynarodowej na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności
władz i urzędów, badania prawne,
doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie
tworzenia projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz
i urzędów.
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(111) 242463 (180) 2030 04 21 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 36: udzielanie stypendiów; 45: usługi arbitrażowe,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, mediacje, usługi
pomocy w sprawach spornych,
usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych,
usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, opracowywanie opinii
i ekspertyz w zakresie spraw
publicznych, usługi lobbingowe
w zakresie spraw gospodarczych
i społecznych, usługi w zakresie nawiązywania współpracy
międzynarodowej na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności
władz i urzędów, badania prawne,
doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie
tworzenia projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz
i urzędów.
(111) 245169 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245170 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245171 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245172 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245173 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245174 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245175 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245176 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245177 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245178 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245179 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245180 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245181 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245182 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245183 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245184 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245185 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 245186 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 246237 (180) 2031 04 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 246671 (180) 2031 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 246728 (180) 2030 12 27 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: mięso kulinarne
i przetwory mięsne, podroby,
drób, dziczyzna, bekon, flaki, kaszanka, kiełbasy, kości, konserwy
mięsne, łój spożywczy, galaretki
mięsne, mięso konserwowane,
mięso wieprzowe, mięso wołowe,
pasztet, pasztet z wątróbki, pasty
na bazie mięsa do kanapek, rosoły, słonina, smalec, ekstrakty mięsne, tłuszcze spożywcze, szynka,
tłuszcze zwierzęce, wątróbka,
wędliny, wyroby wędliniarskie,
wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, mięso solone, salceson;
43: usługi gastronomiczne, prowadzenie małej gastronomii
z wyrobami mięsnymi, wyrobami
wędliniarskimi i garmażeryjnymi, prowadzenie barów, kawiarni
i restauracji, prowadzenie do-

230

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021

(111) 246799 (180) 2030 12 29

(111) 246974
(111) 246977
(111) 247047
(111) 247057
(111) 247483
(111) 247628
(111) 247692
(111) 247721
(111) 247796
(111) 247798
(111) 247799
(111) 247800
(111) 247801
(111) 247802
(111) 247803
(111) 247804
(111) 247805
(111) 247806
(111) 247807
(111) 247808
(111) 247809
(111) 247896

(180) 2031 02 11
(180) 2031 02 11
(180) 2031 03 21
(180) 2031 03 22
(180) 2031 03 09
(180) 2031 02 14
(180) 2031 04 06
(180) 2031 04 08
(180) 2031 03 31
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2030 12 17

(111) 247961
(111) 248136
(111) 248216
(111) 248225
(111) 248274

(180) 2031 03 31
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 13
(180) 2031 04 20
(180) 2031 06 20

(111) 248337
(111) 248341
(111) 248342
(111) 248435
(111) 248440
(111) 248441

(180) 2031 04 01
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 05
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11

mów turystycznych, hoteli, moteli
i pensjonatów.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, analizy rynkowe,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 20: szafy metalowe biurowe, meblowe regały druciane
chromowane, niemetalowe koszyki sklepowe, gabloty i witryny
sklepowe, meble biurowe, krzesła
i fotele biurowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi prowadzenia
działalności importowo - eksportowej, handlowej, hurtowej
i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej oraz
gromadzenia artykułów gimnastycznych, sportowych, gier, zabawek, klocków umożliwiające
dogodne oglądanie i ich nabywanie, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich, usługi agencyjne
i przedstawicielskie na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie
pokazów w celach handlowych
lub reklamowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 248442
(111) 248443
(111) 248608
(111) 248642
(111) 248926
(111) 249021
(111) 249114
(111) 249121
(111) 249173

(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 20
(180) 2031 03 23
(180) 2031 05 17
(180) 2031 04 16
(180) 2031 05 23
(180) 2031 06 17
(180) 2031 01 08

(111) 249174

(180) 2031 01 08

(111) 249199
(111) 249213
(111) 249224
(111) 249228
(111) 249230
(111) 249336
(111) 249340
(111) 249447
(111) 249458
(111) 249501
(111) 249523
(111) 249535
(111) 249576
(111) 249593
(111) 249628
(111) 249849
(111) 250115
(111) 250518
(111) 250569

(180) 2031 03 09
(180) 2031 03 28
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 08
(180) 2031 04 12
(180) 2031 04 04
(180) 2031 04 11
(180) 2031 04 05
(180) 2031 04 07
(180) 2031 05 11
(180) 2031 05 20
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 22
(180) 2031 05 30
(180) 2031 04 11
(180) 2031 06 21
(180) 2031 05 23
(180) 2031 05 31
(180) 2031 04 06

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: szkło budowlane,
szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło hartowane budowlane, szkło izolacyjne budowlane, szkło konstrukcyjne, szkło
okienne, szkło okienne kuloodporne, szkło okienne antywłamaniowe, szkło płaskie walcowane
budowlane, szkło witrażowe; 21:
szkło do którego wprowadzono
cienkie przewodniki elektryczne,
szkło emaliowane, szkło mleczne,
szkło opałowe, szkło surowe lub
półprzetworzone, szyldy ze szkła;
40: usługi w zakresie obróbki
szkła, hartowania szkła, cięcia
szkła, wiercenia szkła, emaliowania szkła, laminowania szkła, zespalania szkła.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: szkło budowlane,
szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło hartowane budowlane, szkło izolacyjne budowlane, szkło konstrukcyjne, szkło
okienne, szkło okienne kuloodporne, szkło okienne antywłamaniowe, szkło płaskie walcowane
budowlane, szkło witrażowe; 21:
szkło do którego wprowadzono
cienkie przewodniki elektryczne,
szkło emaliowane, szkło mleczne,
szkło opałowe, szkło surowe lub
półprzetworzone, szyldy ze szkła;
40: usługi w zakresie obróbki
szkła, hartowania szkła, cięcia
szkła, wiercenia szkła, emaliowania szkła, laminowania szkła, zespalania szkła.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 250570
(111) 250639
(111) 250649
(111) 250718
(111) 250767
(111) 250861
(111) 250940
(111) 251121

(180) 2031 04 06
(180) 2031 06 20
(180) 2031 06 21
(180) 2031 07 22
(180) 2031 09 07
(180) 2031 03 31
(180) 2031 09 01
(180) 2030 12 20

(111) 251122

(180) 2030 12 20

(111) 251250 (180) 2030 12 20

(111) 251258
(111) 251261
(111) 251262
(111) 251323
(111) 251325
(111) 251326
(111) 251520
(111) 251579
(111) 251580
(111) 251581
(111) 251582
(111) 251603
(111) 251615
(111) 251931
(111) 251984
(111) 251985
(111) 251995
(111) 252125
(111) 252194
(111) 252447
(111) 252859
(111) 252915
(111) 253055
(111) 253066
(111) 253103
(111) 253234

(180) 2031 04 15
(180) 2031 04 28
(180) 2031 04 28
(180) 2031 08 24
(180) 2031 08 24
(180) 2031 08 24
(180) 2031 09 07
(180) 2030 12 29
(180) 2030 12 29
(180) 2030 12 29
(180) 2030 12 29
(180) 2031 05 25
(180) 2031 07 14
(180) 2031 05 17
(180) 2031 08 19
(180) 2031 08 19
(180) 2031 09 28
(180) 2031 09 28
(180) 2031 08 23
(180) 2031 09 26
(180) 2031 07 07
(180) 2031 04 13
(180) 2031 04 11
(180) 2031 06 16
(180) 2031 10 10
(180) 2031 06 16

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 42: prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich].
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 42: prace badawczo rozwojowe [dla osób trzecich].
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: automaty biletowe,
magnetyczne karty identyfikacyjne, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, kodery
magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, hologramy, neony reklamowe,
oprogramowanie komputerowe,
nagrane, programy komputerowe zawierające oprogramowanie
ładowalne; 35: dystrybucja materiałów reklamowych będących
próbkami, drukami, prospektami,
broszurami, zarządzanie handlem
i zamówieniami, agencje informacji handlowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, działalność agencji
reklamowej, fakturowanie, impresariat w działalności artystycznej,
reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 253636
(111) 253725
(111) 253804
(111) 254545
(111) 254553
(111) 255125
(111) 255126
(111) 255127
(111) 255600
(111) 255955
(111) 256066
(111) 256067
(111) 256068
(111) 256069
(111) 256335
(111) 256336
(111) 256337
(111) 257149
(111) 257538
(111) 257758
(111) 257986
(111) 258001
(111) 258002
(111) 258134
(111) 258420
(111) 259975
(111) 260169
(111) 260170
(111) 260229
(111) 260498
(111) 260567
(111) 261885
(111) 261889
(111) 261943
(111) 264358
(111) 265543
(111) 270250
(111) 271654
(111) 277522
(111) 277689
(111) 282484
(111) 286131
(111) 294286
(111) 299985
(111) 309786

(180) 2031 07 15
(180) 2031 04 15
(180) 2031 06 16
(180) 2031 06 10
(180) 2031 09 26
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 08 05
(180) 2032 02 13
(180) 2031 08 31
(180) 2031 08 31
(180) 2031 08 31
(180) 2031 08 31
(180) 2031 08 27
(180) 2031 08 27
(180) 2031 08 27
(180) 2031 10 03
(180) 2032 01 29
(180) 2031 04 16
(180) 2031 02 02
(180) 2031 03 29
(180) 2031 03 29
(180) 2031 10 11
(180) 2031 03 22
(180) 2031 09 26
(180) 2031 04 01
(180) 2031 08 31
(180) 2031 09 20
(180) 2031 06 03
(180) 2031 08 03
(180) 2031 04 01
(180) 2031 07 15
(180) 2031 04 16
(180) 2031 09 09
(180) 2031 04 11
(180) 2031 05 11
(180) 2031 03 04
(180) 2031 04 11
(180) 2031 10 10
(180) 2031 04 21
(180) 2031 07 15
(180) 2031 08 31
(180) 2031 09 30
(180) 2031 03 29
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 419891
(210) 434017
(210) 450106
(210) 467996
(210) 470020
(210) 476328
(210) 476910
(210) 478169

02/2014
02/2015
6/2016
U
U
ZT42/2017
U
U

(210) 478170
(210) 489018
(210) 494949
(210) 495620
(210) 495622
(210) 496140
(210) 496869
(210) 500238

U
U
U
U
U
U
U
U
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(210) 507561
(210) 508074
(210) 508664
(210) 509517
(210) 509721
(210) 509740
(210) 509761
(210) 509784
(210) 509906
(210) 510074
(210) 511270
(210) 511667
(210) 512020
(210) 512356
(210) 512364
(210) 513401
(210) 513454
(210) 513693
(210) 513731
(210) 514275
(210) 514675
(210) 514699
(210) 514731
(210) 514922
(210) 515203
(210) 515220
(210) 515547
(210) 515713
(210) 515824
(210) 515988
(210) 516175

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 516517
(210) 516564
(210) 516592
(210) 516711
(210) 516879
(210) 517071
(210) 517146
(210) 517495
(210) 517538
(210) 517683
(210) 517753
(210) 517783
(210) 517860
(210) 518160
(210) 518577
(210) 518578
(210) 518811
(210) 518942
(210) 519061
(210) 519094
(210) 519116
(210) 519157
(210) 519535
(210) 519537
(210) 519580
(210) 519623
(210) 520187
(210) 520436
(210) 520628
(210) 518299

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 493753
(210) 500374

34/2019
29/2019

(210) 502686

36/2019

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 051243 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 053935 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 060213 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP

(111) 061754 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 418749
(210) 441792
(210) 446775
(210) 450649
(210) 452615
(210) 480850
(210) 499217
(210) 506511
(210) 507034
(210) 507698
(210) 509846
(210) 515558
(210) 510000
(210) 511975
(210) 511988
(210) 512986
(210) 513078
(210) 514408
(210) 515393
(210) 516457
(210) 516745

26/2013
16/2015
26/2015
7/2016
11/2016
ZT09/2018
U
U
ZT6/2020
ZT5/2020
ZT23/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 518061
(210) 518868
(210) 518924
(210) 519247
(210) 519322
(210) 519327
(210) 519493
(210) 520078
(210) 520082
(210) 520084
(210) 520197
(210) 520922
(210) 521036
(210) 521354
(210) 521365
(210) 521493
(210) 521677
(210) 522011
(210) 523165
(210) 525003

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(111) 070651 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU, ISSY
LES MOULINEAUX, Francja; Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 071199 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU, ISSY
LES MOULINEAUX, Francja; Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 078438 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 079766 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 093632 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ISSY-LES-MOULINEAUX, Francja;
Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 093874 A. Wykreślono: ETABLISSEMENTS CAILLAU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, ISSY-LES-MOULINEAUX, Francja;
Wpisano: CAILLAU, Issy-Les-Moulineaux, Francja.
(111) 108459 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 129621 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 225146 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
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(111) 229835 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230154 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230155 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230156 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 230393 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 243926 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 243929 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 245480 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 246155 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 248083 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 248084 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 248085 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 249541 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
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(111) 249543 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255037 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255038 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255039 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255040 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255512 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 255513 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256659 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256660 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256661 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256663 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 256665 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260488 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
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(111) 260491 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260493 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 260494 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 262061 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 274682 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 282895 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., Antony,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 295187 D. Wpisano: „W dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1166/21/509) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673092 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-295187 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Avilles Laboratoires Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.
(111) 311987 D. Wpisano: „W dniu 26 lutego 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1177/21/231) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2673128 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-311987 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Alicantee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie”.
(111) 327250 A. Wykreślono: GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce, Polska 360102204;
Wpisano: GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława, Polska 360102204.
(111) 330339 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 330805 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 313314A
(540) No 5
(511) 14, 18, 25
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 06 25
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 715753
(540) MD 520
(511) 5
(732) orochemie GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Strasse 27, 70806 Kornwestheim (DE)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 728335
(540) VISIOR
(511) 3
(732) Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres
Leclerc société anonyme coopérative à capital variable,
52, rue Camille Desmoulins F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(151) 2019 11 29
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 733573
(540) STERITRON	
(732) BWT Holding GmbH,
Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee (AT)
(151) 2020 04 05
(441) 2020 05 18

(511) 11, 37, 42

(581) 2020 04 30

(111) 744680
(540) DATCOM
(511) 9
(732) ELGAS, s.r.o., Ohrazenice 211, CZ-533 53 Pardubice (CZ)
(151) 2020 05 20
(441) 2020 07 20
(581) 2020 07 02
(111) 799978
(540) Del Castello
(531) CFE: 25.03.01, 27.05.01
(732) FFAUF ITALIA S.P.A.,
Via Castellana 34, I-31039 RIESE PIO X (TV) (IT)
(151) 2019 11 13
(441) 2019 12 16

(511) 30

(581) 2019 11 28

(111) 807211
(531) CFE: 28.05.00
(511) 3, 35, 44
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo „VITEX”, 2,
oul. Yu. Smirnova, BY-220089 Minsk (BY)
(151) 2020 02 13
(441) 2020 04 14
(581) 2020 03 26
(111) 811810
(540) SIGMA	
(511) 7, 8
(732) SIGMA DI AMBROGIANI SERGIO & C.S.a.s.,
Via Gagliani, 4, I-47814 BELLARIA-IGEA MARINA (IT)
(151) 2020 04 17
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 906062
(540) XEOR
(511) 3
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS
DES CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 11 29
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25

(111) 330857 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 1035209
(540) PIERRE SPARR
(531) CFE: 27.05.01
(732) MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS,
14 rue de Hoen, F-68980 BEBLENHEIM (FR)
(151) 2020 03 19
(441) 2020 04 27

(111) 331020 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 1047159
(540) AVATEC
(511) 1, 3, 7, 9, 42
(732) Ing. Schnür + Haller KG,
Erika-Naumann-Strasse 2, 71063 Sindelfingen (DE)
(151) 2020 05 05
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21

(511) 33

(581) 2020 04 09

Nr 10/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 1067078
(540) Aprolis
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.01
(511) 3, 5, 35
(732) FORMDIET, S.A.,
Polígono Industrial Polinasa,c/ Sector Avinganya,
2, E-25180 ALCARRÀS (Lerida) (ES)
(151) 2020 02 11
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1082824
(540) G GRATA
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.24
(511) 35, 36, 45
(732) Baigabulov Tlek Gusmanovich,
Orbita-1 Microdistrict, bld. 32, apt. 80 Almaty (KZ);
Sarymsakov Aidar Kazhigaliyevich, Samal-1 Microdistrict,
bld. 39, apt. 10 Almaty (KZ); Abdullayev Akhmetzhan
Makhambetzhanovich, 19 Musabaev Street,apt. 3, Almaty (KZ)
(151) 2018 03 15
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08
(111) 1087296
(540) LOUIS LEGRAND
(732) Frice & Taylor (Switzerland) GmbH,
Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar (CH)
(151) 2020 03 04
(441) 2020 04 06
(111) 1153711
(540) LA CHABOTTERIE	
(732) Frice & Taylor (Switzerland) GmbH,
Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar (CH)
(151) 2020 03 04
(441) 2020 04 06

(511) 32, 33, 34
(581) 2020 03 19
(511) 32, 33, 34
(581) 2020 03 19

(111) 1156621
(540) GOOSTA	
(511) 31
(732) J.J.M. HOLDING, Hameau d’Ecoivres-60 rue de la Gare
F-62144 MONT SAINT ELOI (FR)
(151) 2020 06 11
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1160485
(540) LE ROSSIGNOL	
(511) 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS
DES CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 11 29
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 1167402
(540) FAUNUS
(511) 33
(732) Femar Vini S.r.l., VIA FONTANA CANDIDA 3/C,
I-00078 MONTEPORZIO CATONE (RM) (IT)
(151) 2020 06 10
(441) 2020 07 13
(581) 2020 06 25
(111) 1203264
(540) VETSCAN	
(732) Zoetis Services LLC,
10 Sylvan Way Parsippany NJ 07054 (US)
(151) 2020 03 09
(441) 2020 04 14

(511) 10
(581) 2020 03 26

(111) 1456657
(540) WE WORK
(732) WeWork Companies LLC,
115 West 18th Street New York NY, 10011 (US)
(151) 2019 01 04
(441) 2019 04 08
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(581) 2019 03 21

(111) 1495096
(531) CFE: 28.03.00
(511) 1, 2, 4, 7, 9, 11,

12, 16, 19, 35, 36, 37,

39, 40, 41, 42, 43, 44
(732) CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP CORP,
HEPINGLI QINGNIANGOU ROAD NO.5,
CHAOYANG, 100033 BEIJING (CN)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 11 18
(581) 2019 10 31
(111) 1498176
(540) MPF
(531) CFE: 27.05.11
(511) 6, 11, 17, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„MasterProf”, Zastavskaya ulitsa, dom 5/1,
liter A, RU-196084 Sankt-Peterburg (RU)
(151) 2019 08 14
(441) 2019 12 02
(581) 2019 11 14
(111) 1509558
(540) AEF
(511) 10, 29, 31
(732) Limited Liability Company „AKUSTICHESKAYA ZAMOROZKA”,
Skolkovo Innovation center,
Bol’shoy bul’var, St. 42, bld. 1, fl. 4, office 1594,
work place 9, RU-121205 Moscow (RU)
(151) 2019 08 19
(441) 2020 02 10
(581) 2020 01 23
(111) 1514575
(540) BitMEX
(531) CFE: 25.05.03, 26.03.23,
26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9, 36
(732) HDR SG PTE. LTD., 30 Cecil Street,
#19-08 Prudential Tower, Singapore 049172 (SG)
(151) 2019 10 11
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514585
(540) SD STORYDERM
(531) CFE: 26.15.01, 27.05.22, 28.03.00, 29.01.13
(732) YANG Hoi Bong, 102-dong 1005-ho, 213,
Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul (KR)
(151) 2019 08 27
(441) 2020 03 02
(111) 1514599
(540) K
(531) CFE: 27.05.21
(732) Grygorovych Svitlana Anatoliivna,
vul. Shepeleva 4, kv. 1, Kiev 03061 (UA)
(151) 2019 10 25
(441) 2020 03 02

(511) 3

(581) 2020 02 13
(511) 3, 35

(581) 2020 02 13

(111) 1203404
(540) simsek
(531) CFE: 25.03.01, 27.05.24, 29.01.13
(511) 30
(732) ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 14, Cadde No. 1, Karaman (TR)
(151) 2020 03 26
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30

(111) 1514625
(540) Vitaprompt
(732) Dermapharm AG,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2019 11 11
(441) 2020 03 02

(111) 1215116
(540) SOUNDLOGIC
(531) CFE: 16.01.04, 26.01.04, 27.05.04, 29.01.13
(732) Remalux B.V.,
Netwerk 140-142, NL-1446 WR Purmerend (NL)
(151) 2020 03 10
(441) 2020 04 14

(111) 1514665
(531) CFE: 25.05.03, 26.03.23,
26.04.04, 26.11.13, 29.01.12
(511) 9, 36
(732) HDR SG PTE. LTD., 30 Cecil Street,
#19-08 Prudential Tower, Singapore 049172 (SG)
(151) 2019 10 11
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13

(111) 1217736
(540) LA FONTANINA	
(732) Fabrice Fagedet,
2 place des Negriers, F-44116 Vieillevigne (FR)
(151) 2020 05 14
(441) 2020 06 15

(511) 9, 35, 42
(581) 2020 03 26
(511) 32, 33
(581) 2020 05 28

(111) 1221947
(540) MONTGOLFIER
(511) 33
(732) CASTEL FRERES,
24 rue Georges Guynemer, F-33290 BLANQUEFORT (FR)
(151) 2020 02 11
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1276160
(540) AIRPODS
(511) 9
(732) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2020 06 12
(441) 2020 07 27
(581) 2020 07 09
(111) 1295477
(540) EMGARD
(511) 1, 4
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein (DE)
(151) 2020 03 23
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09

(511) 3, 5

(581) 2020 02 13

(111) 1514704
(540) BitMEX
(531) CFE: 25.05.03, 26.03.23,
26.04.04, 26.11.13, 27.05.10, 29.01.13
(511) 9, 36
(732) HDR SG PTE. LTD., 30 Cecil Street,
#19-08 Prudential Tower, Singapore 049172 (SG)
(151) 2019 10 10
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514706
(540) QIYUN
(531) CFE: 26.11.02, 28.03.00
(511) 7
(732) SHANDONG QIYUN GROUP CO., LTD.,
No.7-1, East of Huixin Road,Jibei Development Zone,
Jiyang County, Jinan City, 250014 Shandong Province (CN)
(151) 2019 10 18
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514720
(540) GO4CORK
(531) CFE: 24.15.01, 27.05.05, 27.07.11, 29.01.13

(511) 19, 20, 21

236

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2021

(732) AMORIM CORK COMPOSITES, S.A.,
RUA DE MELADAS, Nº 260, P-4536-902 MOZELOS VFR (PT)
(151) 2019 08 30
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514734
(540) HACKERS
(732) JOHN GARFIELD SK s. r. o.,
Mlynská 39, SK-052 01, Spišská Nová Ves (SK)
(151) 2019 11 27
(441) 2020 03 02

(511) 18, 25, 35
(581) 2020 02 13

(111) 1514736
(540) PANDA SURGERY
(531) CFE: 03.01.15
(511) 10
(732) Joint Stock Company „Scientific Production Association „NIKOR”,
Altayskaya st., 161A, off. 422, RU-634021 Tomsk (RU)
(151) 2019 11 26
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514751
(531) CFE: 03.01.14, 29.01.13
(511) 9, 42, 45
(732) AO Kaspersky Lab,
Leningradskoe shosse, 39A/2, RU-125212 Moscow (RU)
(151) 2019 09 18
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514752
(540) HÜBNER IRON VITAL	
(732) Anton Hübner GmbH & Co. KG,
Schloßstraße 11-17, 79238 Ehrenkirchen (DE)
(151) 2019 10 18
(441) 2020 03 02

(511) 3, 5, 32
(581) 2020 02 13

(111) 1514756
(540) Pro Beta Glukan 1275mg PharmaS
(531) CFE: 01.13.01, 26.01.06,
27.05.09, 27.07.01, 29.01.14
(511) 5
(732) PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47,
HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2019 09 11
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514763
(540) POSHPROF.RU
(531) CFE: 03.07.19, 24.17.02, 27.05.01
(511) 3
(732) ANTONOV DMITRY VJACHESLAVOVICH,
ul. 800-letia Moscvi, 10, kv. 355, RU-127247 Moscow (RU)
(151) 2019 10 03
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514782
(531) CFE: 26.07.04
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2019 09 20
(441) 2020 03 02

(511) 3, 5, 10, 35, 40, 42

(111) 1514783
(540) HYDRA
(531) CFE: 04.03.10, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.01
(732) HYDRA a.s., Průmyslová 1110,
CZ-506 01 Jičín, Valdické Předměstí (CZ)
(151) 2019 08 28
(441) 2020 03 02

(581) 2020 02 13
(511) 9
(581) 2020 02 13

(111) 1514795
(540) Schwarzkopf 100% Vegetal
(531) CFE: 24.17.05
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 11 27
(441) 2020 03 02
(581) 2020 02 13
(111) 1514814
(540) ZLATÁ KORUNA K
(531) CFE: 05.07.02, 05.11.15, 24.01.15,
24.09.03, 25.01.06, 27.01.13, 27.05.09
(511) 32
(732) HOLS akciová společnost,
Zlatnická 1128/6 Nové Město, CZ-110 00 Praha 1 (CZ)
(151) 2019 06 09
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1514815
(540) elkon
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(511) 7
(732) ELKON ELEVATÖR KONVEYÖR VE MAKİNA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Gazeteciler Mahallesi, Dergiler Sokak,
No: 13, EsentepeŞişli-İstanbul (TR)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1514840
(540) Quick Sigorta
(531) CFE: 27.05.01
(511) 36
(732) QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ,
Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:3
Veko Giz Plaza Kat:5 D:13/14, Sarıyerİstanbul (TR)
(151) 2019 07 24
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20

(111) 1514958
(531) CFE: 28.03.00
(511) 34
(732) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,
Chengdu, Sichuan (CN)
(151) 2019 12 02
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515774
(531) CFE: 28.03.00
(732) AN HUI DONG QIAN FOODS LTD,
LinQuan industrial park,
North park east road professional committees,
Fuyang City 236400 Anhui (CN)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 03 09

(511) 30

(581) 2020 02 20

(111) 1515906
(540) TK Laser
(531) CFE: 02.09.12, 27.01.01
(511) 35, 44
(732) Hissa Kyrylo Arseniiovych,
vul. Klovskyi Uzviz, bud. 6, kv. 16m. Kyiv 01021 (UA)
(151) 2019 12 27
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1515951
(540) m memème
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.10
(732) “MEMEME” Limited Liability Company,
Slobozhansky av., 29, suite 225-7,
Dnipro city, Dnipropetrovska oblast 49083 (UA)
(151) 2019 11 13
(441) 2020 03 09

(511) 25

(581) 2020 02 20

(111) 1515987
(540) AQUADROP
(531) CFE: 01.15.15, 25.07.07, 26.04.05, 27.05.01
(511) 1
(732) Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem,
Presnenskaya nab., 6, bld. 2, Moscow, RU-123112 (RU)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1516037
(540) Devatis
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5
(732) DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ,
HALKALI MERKEZ MAHALLESİ., BASIN EKSPRES CADDESİ. NO.1,
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL (TR)
(151) 2019 11 20
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1516076
(540) MiTop
(531) CFE: 27.05.01
(511) 30
(732) CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIEN HUONG
(THIEN HUONG FOOD JSC.), So 1, Duong Le Duc Tho,Khu pho 2,
Phuong Tan Thoi Hiep, Quan 12 Thanh pho Ho Chi Minh (VN)
(151) 2019 11 20
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1516201
(531) CFE: 28.03.00
(511) 3
(732) CHEN YA, Room202, Building J4, NO.190,
HuangBian North Road, XiangRong Street, BaiYun District,
GuangZhou City 510000 GuangDong Province (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516209
(540) REVERSE CLOCK 3
(531) CFE: 14.07.20, 17.01.02, 27.07.01
(511) 3
(732) CHEN YA, Room202, Building J4, NO.190,
HuangBian North Road, XiangRong Street, BaiYun District,
GuangZhou City 510000 GuangDong Province (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516282
(540) MILKA MOMENTS
(511) 30
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4,
CH-6301 Zug (CH)
(151) 2020 01 03
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516356
(540) HANJIU
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) SHIJIAZHUANG HANJIU TECHNOLOGY CO.,LTD,
Three Buildings and One Gate inXisanzhuang Villa District,
No.398 Youyibei Avenue, Xinhua District, Shijiazhuang City
050000 Hebei Province (CN)
(151) 2020 01 14
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516358
(540) Masficer
(732) CHEN YA, ROOM 202, BUILDING J4, NO.190,
HUANGBIAN NORTH ROAD,XIANGRONG STREET,

(511) 3
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(581) 2020 02 27

(111) 1516494
(540) HODAF
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35
(732) HEBEI HOUDE HANFANG MEDICAL DEVICES GROUP CO., LTD,
Beisun Village, Zhengding County,
Shijiazhuang, Hebei Province (CN)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516558
(540) DAOMINYOUPIN
(531) CFE: 26.11.12, 28.03.00
(511) 35
(732) Jinan Qichuang Information Technology Consulting Service Co.,
Ltd, Room 1503, 15th Floor, Building 3,
China Railway Wealth Intelligence Center, 59 South Industrial Road,
High-tech Zone, Jinan City 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516578
(540) GGS
(531) CFE: 07.01.24, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(732) AGRI CONSULT,
14 route de Troyes, F-21121 DAROIS (FR)
(151) 2019 10 02
(441) 2020 03 16
(111) 1516709
(540) NATUCOKSINUM
(732) MB „GIANTERA GTM”,
Metalistų g. 8, LT-78136 Šiauliai (LT)
(151) 2020 01 08
(441) 2020 03 16

(511) 6, 7, 11, 37, 42
(581) 2020 02 27
(511) 5
(581) 2020 02 27

(111) 1516714
(540) unicorn
(531) CFE: 04.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6
(732) UNICORN FASTENERES CO.,LTD.,
19#Shuhai Road,
JingHai Economic Development District Tian Jin City (CN)
(151) 2019 11 28
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516788
(540) M M distribution
(531) CFE: 27.05.09
(511) 9
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „EMEA TRADING”,
vul. Mezhyhirska, bud. 82-A,
korpus 5, off. 204m. Kyiv 04080 (UA)
(151) 2019 09 05
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516990
(540) McKENZIE
(531) CFE: 26.04.18,
27.05.10, 29.01.13
(511) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,

12, 16, 20, 21, 35, 38, 41
(732) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste Chabrières,
F-75015 PARIS (FR)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1516991
(540) LV
(531) CFE: 02.09.01, 27.03.03, 27.05.01
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 16
(111) 1517017
(531) CFE: 28.03.00
(732) Jinan Kanglisi Food Co., Ltd,
Wande Industrial Park, Changqing District,
Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 12
(441) 2020 03 16

(511) 9, 14, 18, 25
(581) 2020 02 27
(511) 29

(581) 2020 02 27

(111) 1517100
(540) Nuance
(531) CFE: 26.04.04, 26.11.01,
27.05.11, 29.01.15
(511) 2, 3, 16, 21, 35, 38, 41
(732) ITM ENTREPRISES,
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517103
(540) CatBoost
(511) 9, 35, 38, 39, 41, 42
(732) YANDEX LLC, Lva Tolstogo st.,
16, RU-119021 Moscow (RU)
(151) 2020 01 23
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
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(111) 1517116
(540) PROFILPLAST
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 7, 9, 11, 17, 19, 40, 41
(732) Profilplast Holding Switzerland AG,
c/o N & W Treuhand GmbH, Steini 7, CH-6383 Dallenwil (CH)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517135
(540) Paulain
(531) CFE: 27.05.13
(511) 25
(732) Dubinina Vera Gennadyevna, Serysheva street, 3,
apartment 4, Khabarovsk, RU-680038 Khabarovskiy kray (RU)
(151) 2019 12 13
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517162
(540) Lashtalk
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Shanghai Lichu Bio-tech Co., Ltd.,
14F, Building 1, No.339 Jiuxin Road, Jiuting Town,
Songjiang District, Shanghai City (CN)
(151) 2019 12 30
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517252
(531) CFE: 28.03.00
(511) 33
(732) Jinan Diony Trading Co., LTD,
Room 1608-1, Building 2,Zhongtie Financial Intelligence Center,
No.59 Gongye South Road, High-tech Zone,
Jinan City, Shandong province (CN)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517327
(540) BAIGISH
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Kazan Optical-Mechanical Plant Open Joint Stock Company,
Lipatova st., 37, Kazan, RU-420075 Republic of Tatarstan (RU)
(151) 2019 12 23
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517404
(540) BRINEL	
(511) 9, 37, 42
(732) S.C. NET BRINEL S.A.,
B-dul Nicolas Tituiescu nr. 4, 400420 Cluj-Napoca, jud. Ciuj. (RO)
(151) 2019 08 06
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517453
(540) Miracll
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1
(732) Miracll Chemicals CO., LTD.,
No.35 Changsha Road,
Development Zone, Yantai City, Shandong Province (CN)
(151) 2020 01 20
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517499
(540) AMORIM
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(511) 19, 20, 27
(732) CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.,
LUGAR DE MELADAS,
SANTA MARIA DA FEIRA LOUROSA, P-4535-186 MOZELOS (PT)
(151) 2019 11 19
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517516
(540) KAQIYA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Chen Hansheng, No. 56 Second Street,
Jinguang Road, Xiashan Avenue, Chaonan District,
Shantou, Guangdong (CN)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 03 16
(581) 2020 02 27
(111) 1517517
(540) NOOYAH
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18
(732) Quanzhou Nooyah Sports Product Limited,
No.610, 3rd Block, 5th Area, Ximen Community,
Qingyuan Street, Fengze District, Quanzhou (CN)
(151) 2020 01 21
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517546
(540) SUMIN WIRES
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6
(732) Zhangjiagang Sumin Metal Products Co.,Ltd.,
South side of Jinxiu Road, Jiangsu Yangtze River, International
Metallurgical Industrial Park, Jinfeng, Zhangjiagang,
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 12 26
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
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(581) 2020 03 05

(111) 1518072
(540) OQeeDOKID
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.12
(511) 9, 35, 38, 41, 42, 45
(732) TRAX, 16 rue de la Ville l’Evêque, F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05

(111) 1517641
(540) GOOGOL POWER
(531) CFE: 01.15.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7
(732) CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH CO., LTD.,
Phoenix Lake Industrial Park,
Yongchuan Industrial Park, Chongqing (CN)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05

(111) 1518079
(540) Softex
(531) CFE: 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5
(732) PT SOFTEX INDONESIA, Jl. Raya Serang Km. 7
Komp Industri Gajah, Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung,
Kab Tangerang, Banten (ID)
(151) 2019 11 01
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05

(111) 1517674
(540) ENERGY DRINK DOUBLE FORCE
(531) CFE: 02.01.08, 26.04.14, 29.01.13
(511) 32
(732) Proizvodno uslužno preduzeće Export-Import “FLUIDI” doo,
Žujinski put 5, 17523 Preševo (RS)
(151) 2020 01 22
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05

(111) 1518121
(540) OQee
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.12
(511) 9, 35, 38, 41, 42, 45
(732) TRAX, 16 rue de la Ville l’Evêque, F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 12 16
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05

(111) 1517586
(540) PORTE-BONHEUR
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2020 01 08
(441) 2020 03 23

(511) 3

(111) 1517698
(540) JIA JUE
(531) CFE: 15.07.09, 26.01.18, 27.05.17, 28.03.00
(511) 12
(732) ZHEJIANG JIAJUE MOTORCYCLE MANUFACTURING CO., LTD.,
No.888-18, East Road Maizhibridge, Luqiao District, Taizhou,
Zhejiang (CN)
(151) 2020 01 21
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517715
(540) OMNIA LUO Salute To Classics
(531) CFE: 05.05.20, 25.01.10, 26.11.02, 27.05.09
(511) 25
(732) Shenzhen Oriental Fashion Co., Ltd,
5th Floor, Building 7, Q-PLEX,
Intersection of Qiaoxiang Road and Xiangshan West Street,
Gaofa Community, Shahe Street,
Nanshan, Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2020 01 22
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517747
(540) DUO MAGIX
(531) CFE: 01.01.05, 27.05.17, 29.01.14
(511) 16
(732) SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d’Asnières, F-92110 CLICHY (FR)
(151) 2019 12 09
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517848
(540) Callie Can
(531) CFE: 03.07.21, 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00
(511) 43
(732) JINAN CALLIE CAN ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTING CO.,
LTD., No.11286-1 Erhuanxi Road, Shizhong District,
Jinan City 250002 Shandong Province (CN)
(151) 2019 12 04
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517877
(531) CFE: 28.03.00
(511) 34
(732) Sichuan Sanlian New Material Co., Ltd.,
No.280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,
Chengdu, Sichuan (CN)
(151) 2019 12 18
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517887
(540) Plénima PARCE QU’IL EST UNIQUE
(531) CFE: 01.15.25, 26.04.05,
27.05.08, 29.01.12
(511) 5, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 31
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS
DES CENTRES LECLERC, 26 Quai Marcel Boyer
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 10 18
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517908
(531) CFE: 28.05.00
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 01 13
(441) 2020 03 23

(511) 5
(581) 2020 03 05

(111) 1517922
(540) GGS
(511) 25
(732) Chen Anbang, Vágás u. 35, H-1164 Budapest (HU)
(151) 2019 07 15
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1517924
(540) porite
(531) CFE: 27.05.17
(511) 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 28
(732) PORITE CORPORATION, 2-121,
Nisshin-cho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 331-0823 (JP)
(151) 2019 09 30
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05

(111) 1518180
(540) NC NOBLEMEN COLLECTION
(531) CFE: 03.01.02, 05.05.02, 24.01.05,
25.01.18, 26.11.12, 27.05.10, 29.01.12
(511) 33
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa,
Prešovská 8, SK-064 01 Stará Ľubovňa (SK)
(151) 2019 12 06
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518185
(540) SUPER-SCREW EVOLUTION
(531) CFE: 26.04.09
(511) 17
(732) MLT-MINET LACING TECHNOLOGY S.A.,
Z.I. du Clos Marquet, Rue Michel Rondet,
F-42400 Saint-Chamond Cedex (FR)
(151) 2019 10 29
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518215
(540) CEWOOD
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(732) CEWOOD, SIA, “Galdusalas 1”,
Jaunlaicenes pag.LV-4336 Alūksnes nov. (LV)
(151) 2020 01 07
(441) 2020 03 23

(511) 17, 19, 27

(581) 2020 03 05

(111) 1518242
(531) CFE: 05.03.14, 26.01.03,
28.05.00, 29.01.14	
(511) 29, 30, 35
(732) Private Joint Stock Company
„Dnipropetrovsk combine of food concentrates”,
1, Molodogvardiyska str.Dnipro 49800 (UA)
(151) 2019 12 09
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518353
(540) Perfetta
(531) CFE: 25.07.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29
(732) „AKOVA IMPEX” društvo za proizvodnju,
promet I usluge d.o.o. Sarajevo,
Mostarsko raskršće b.b., Hadžići 71000 Sarajevo (BA)
(151) 2019 11 08
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518354
(540) w&g wax&go
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 44
(732) Ginzburg Mariya Vadimovna,
ul. Spiridonovka, dom 10, str. 3, kv. 3-4, RU-123001 Moscow (RU)
(151) 2020 01 24
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518361
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) YIWU DAJIN DEPARTMENT STORE CO., LTD.,
No. 60753/60760, 5th District,
Yiwu International Trade Mart, Zhejiang (CN)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518373
(540) TRUE ILLUSION
(531) CFE: 02.01.30, 26.01.14, 26.07.05
(511) 10
(732) True Illusion (Shenzhen) Technology Co., Ltd.,
101 Huafeng Digital Technology ApartmentBuilding, No. 1,
No. 9 Baoqing Road, Nanyue Community, Baolong Sub-district,
Longgang District, Shenzhen City 518000 Guangdong (CN)
(151) 2020 01 14
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518433
(540) AQUADROP
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.01

(511) 1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem,
Presnenskaya nab., 6, bld. 2, Moscow, RU-123112 (RU)
(151) 2020 01 28
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518465
(540) Schwarzkopf PROFESSIONAL FIBRE CLINIX
(531) CFE: 02.01.01, 27.05.09
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 12 17
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518516
(540) ROMANOV
(531) CFE: 27.05.01, 28.05.00
(511) 32, 33
(732) WTM Establishment, Stadtle 28, 9490 Vaduz (LI)
(151) 2019 09 23
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518517
(540) A ARTON
(531) CFE: 24.09.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(511) 2
(732) Company „Polihim-Voronezh” Limited Liability Company,
Leninskiy prospekt, 39-182, RU-394004 Voronezh (RU)
(151) 2020 01 10
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518627
(540) FAM
(531) CFE: 26.01.18, 29.01.13
(511) 1, 2, 3, 4
(732) Ellis Enterprises B.V.,
Wieldrechtseweg 39, NL-3316 BG Dordrecht (NL)
(151) 2019 12 03
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
(111) 1518673
(540) MYBOX
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30, 32, 43
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „ART FUD”,
ul. Strany Sovetov, d. 19, kab. 9/1, RU-344023 Rostov-on-Don (RU)
(151) 2019 11 12
(441) 2020 03 23
(581) 2020 03 05
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Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w
postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1475904
(540) POLYNESIA ELEMENTS
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 06 05
(441) 2019 07 29

(511) 3
(581) 2019 07 11

